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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
1.1. Основание за възлагане 

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към 
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават 
инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ 
устройствен план на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). 

Общият устройствен план на община Калояново ще създаде благоприятни условия за 
инвестиционно проектиране и строителство в община Калояново. 

Общият устройствен план ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската 
територия, прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в 
перспектива. 

Наличието на актуален действащ общ устройствен план на община Калояново е също 
така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на 
оперативните програми на европейските структурни фондове. 

Общият устройствен план на община Калояново се изработва въз основа на Планово 
задание и опорен план в съответствие с чл.125 от ЗУТ. 

1.2. Изпълнител на задачата 
Общият устройствен план на община Калояново се изработва от ДЗЗД „Консорциум 

Урбан Груп“ въз основа на Договор No.108 от 30.11.2020г. с община Калояново след 
проведена процедура по ЗОП. 

1.3. Териториален обхват на разработката 
Общият устройствен план се изработва за територията в границите на община 

Калояново с обхват на всички землища от общината (землищата на селата Бегово, 
Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлии, Дълго поле, Житница, Иван Вазово, 
Калояново, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжено Конаре, Сухозем и Черноземен) . 

1.4. Основни принципи, приложени при изработването на ОУПО 
Устройственото планиране, имащо за краен продукт изготвяне на ОУП на община 

Калояново, следва да се разглежда като сложен и отговорен процес, който определя 
дългосрочната политика на местните власти в сферата на териториалното устройство. На 
основата на наличните териториални ресурси се определят действията за ефективното им 
използване за целите на социално-икономическото и инфраструктурното развитие, 
съхраняване на природната среда и социализиране на културно-историческото наследство 
(КИН). 

В процеса на изготвяне на ОУП на община Калояново се прилага утвърдена от 
теорията и практиката методология за изготвяне на подобен тип планов документ в 
устройствената сфера. Тя се базира на спазването на няколко основни принципа: 

 Принцип за интегрираност – изразява се в прилагането на методически подход, 
отчитащ  влиянието на  разнопосочни  фактори на развитието и използването на 
териториалните ресурси, на търсене на възможности за съвместяване на разнопосочни 
интереси с превес на тези с изразен публичен характер. Принципа за интегрираност се 
допълва и с изискването за координация на устройственото планиране със стратегическото 
планиране и програмиране, на екологическите изисквания и др. 

 Принцип за реалистичност – изразява се във възможността за приложимост на 
устройствените решения, съдържащи се в ОУП на отчитане на обективните фактори за 
пространствено развитие на общината. 

 Принципа за дългосрочност – съгласно действащата нормативна уредба в 
устройственото планиране, срокът на действие на ОУП е 15-20 години. Прилагането на 
този принцип при разработване на ОУП на община Калояново следва да се съобрази с 
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обективни прогнозни разчети за протичащите на територията процеси, които да отчитат 
очакваното въздействие на фактори със стимулиращо и със задържащо влияние. 
Предлаганите устройствени решения следва да са относително устойчиви във времевия 
хоризонт на действие на ОУПО. 

 Принцип на партньорство  между заинтересованите страни (на първо място 
местните власти, бизнеса, НПО, местното население).  

 Принцип на публичност на устройствените решения – участия на жителите на 
общината в обсъждания на проекта на ОУПО и отчитане на техните предложения. 

  Принцип на устойчиво развитие – ОУПО Калояново трябва да осигурява: 
 Достъпност – пространствена, социална, финансова 
 Условия и интерес за различни социални и възрастови групи 
 Опазване на околната среда – природна и антропогенна (хора; културно-

историческо наследство) 
 Запазване на интересите на бъдещите поколения – това, което създаваме 

с действие или бездействие  тук и сега, трябва да запази правото на избор 
на идните поколения. Целта е да предадем наследството си от миналото на 
бъдещето максимално некомпрометирано и по възможност подобрено, 
доколкото позволяват капацитета и нивото ни на интелектуално, духовно и 
научно-технологично развитие. 

1.5. Подход, избран за изработването на ОУПО 
Главният подход, избран за изработването на ОУПО Калояново, е холистичният 

подход. Негови основни характеристики са: цялостност и интегралност. 
Това означава решаването на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна 

обвързаност – времева, функционална, пространствена, системна и методична. 
Холистичният подход налага ефективно взаимодействие и постоянна комуникация 

както между членовете на проектантския колектив, така и между всички заинтересовани 
страни и участници в процеса на изготвяне, процедиране и прилагане на ОУПО – местни и 
държавни власти, частен бизнес, местно население, собственици, одобряващи и 
съгласуващи инстанции, неправителствен сектор, други заинтересовани страни. 

Холистичният подход позволява всички нива и аспекти на процеса да функционират 
балансирано заедно за оптимален ефект 

1.6. Методи, прилагани при устройствените проучвания и решения 
Основен момент в използваната методология  за изработване на ОУП е този за 

прилаганите методи на проучвания и на устройствените решения. С настоящото 
Техническо предложение предлагаме при изработване на ОУПО да бъде използвана 
следната система от методи на проучвания: 

 Аналитичен 
 Синтезен 
 Статистически 
 Системен 
 Теренен 
 Графичен 
 Описателен 
 Друг 
Важен принцип в прилаганата методология за изработване на ОУП на община 

Калояново е отчитане на влиянието на факторите със: 
 Стимулиращ характер за развитието и устройственото планиране (стимулатори); 
 Задържащ  характер за развитието и устройственото планиране (ограничители). 
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1.7. Предназначение на ОУПО Калояново 
Предназначението на  Общия устройствен план на община Калояново, е да служи като 

управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика, 
насочени към създаване на пространствени и функционално-управленски условия за 
развитие и комплексно устройствено планиране на различните видове територии при 
отчитане  на съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-
икономически условия. 
 С ОУПО се детайлизират териториалните насоки на развитие на община Калояново, 
заложени в интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южния 
централен район. 
 Общият устройствен план на община (ОУПО) Калояново осигурява плановата 
основа за реализиране на целите за социално – икономическо и функционално – 
пространствено развитие на общината, заложени в плана за интегрирано развитие на 
община (ПИРО) Калояново. 
 Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Калояново: 

 определя приоритетите, средствата и етапите за реализиране на целите, 
заложени в ИТСР и устройствените решения, предвидени в ОУПО; 

 осигурява интегриран подход и комплексен ефект от изпълнението на 
основните планови и стратегически документи, свързани с развитието и 
устройството на общината, а именно: 

 ОУПО - планов документ с дългосрочен характер 15-20г.; 
 ПИРО (планов документ със средносрочен времеви хоризонт 7г.); 
 ИПГВР, какъвто за община Калояново не е разработван. 

 По този начин на нормативно ниво ОУПО и ПИРО се явяват основната връзка 
между Закона за регионално развитие (ЗРР) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
 Връзката между отделните видове стратегически и планови документи е онагледена 
със следната схема (фиг.1): 
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Фиг.: Връзка между отделните видове стратегически и планови документи 

 С ОУП се дава пространствено измерение на предвижданията и на други 
стратегически и планови документи за територията на общината – стратегии за развитие в 
областта на околната среда, управлението на отпадъците, туризма, икономиката и т.н. 
Определят се ограничителните режими върху територията, произтичащи от различни 
закони и подзаконови нормативи по отношение на опазването на историческото и културно 
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наследство, горския и земеделски фонд, опазването на околната среда, възстановяването 
на нарушени територии и т.н. 

1.8. Цели на ОУПО Калояново 
Основната цел на ОУП на община Калояново е да предложи условия и решения за 

създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, 
изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на 
урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и 
специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото 
и за балансирано пространствено-функционално взаимодействие на общината със 
съседните общини в границите на област Пловдив. 

Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Калояново, 
предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления: 

 Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на 
общината; 

 Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура 
на общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните 
и новите функции; 

 Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените 
места жизнена среда. 

 Целите на ОУП на община Калояново могат да се групират в три групи:  
 цели с функционална насоченост (първа група цели на ОУПО) 

 Функционалният им обхват е ориентиран към преструктуриране на 
съществуващите и появата на нови функции на общината. Чрез тази група цели с ОУП 
се предвижда да се създадат условия за: 

- Развитие и утвърждаване на социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на 
община Калояново с оглед на потенциалите й в област Пловдив; 

- Ефективното използване на ресурсите и териториалните потенциали на общината за 
целите на социално-икономическото й развитие; 

- По-добро обвързване на транспортната инфраструктура на общината с тази с 
регионална и национална значимост; 

- По-пълно използване на природните и антропогенни ресурси за развитие на различни 
видове туризъм; 

- Развитие на обслужващите функции на населените места и поставянето им в 
съответствие с реалните потребности на населението. 

 цели с устройствена насоченост (втора група цели на ОУПО) 
 Те са свързани с предлагане на устройствени решения, създаващи условия за 
ефективно, балансирано и репродуктивно ползване на териториалните  ресурси на 
общината. Сред тях се откроява: вътрешната структура на елементите на функционалните 
системи: 

- "обитаване" (решаване на проблемите на обитаването и жилищния фонд и 
хуманизиране на съществуващите жилищна среда и др.); 

-  "труд" (преустройство и създаване на нова по характера си устройствена среда в 
зоните за труд) 

-  "отдих" (развитие на различни форми за отдих и туризъм, устройство на средата за 
отдих и интегрирането им с подходящи пространства от неурбанизираните територии или 
урбанизираните територии). 

 цели със средова насоченост (трета група цели на ОУПО) 
 По своят характер и съдържание това са цели и задачи, ориентирани към постигане 
на качествена, балансирана и устойчива жизнена среда. 
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1.9. Задачи на ОУПО Калояново 
Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Калояново е свързано с 

решаване на следните задачи: 
 да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните 

социално-икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на 
околната среда в перспективен период до  2035 -2040 година. 

 Да предложи функционално зониране на територията, чрез: 
- Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на 

територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение; 
- Определяне на допустимите и забранените дейности в определените 

функционални зони; 
- Регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване но различните 

видове територии (функционални зони)  чрез определяне на  съответните  устройствени 
режими; 

- Определяне на мястото на община Калояново и на населените места в териториално-
пространствените структури от различен йерархичен ред; 

- Изготвяне на правила и нормативи за устройство на общинската територия, 
включително и специфични такива за териториите, за които това е необходимо; 

- Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и 
техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение; 

- Развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните 
характеристики на общината и наличните обекти на културно-историческото наследство; 

- Обособяване на територии публична държавна и публична общинска 
собственост; 

- Определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и 
мерките за устройствена защита; 

- Определяне на границите на териториите за природна защита и културно-
историческа защита и начините на тяхното използване; 

- Определяне на границите на нарушените територии и териториите за 
възстановяване. 

Задачите на ОУПО могат да се обобщят в три групи: 
 Първата група задачи на ОУПО са с концептуален (стратегически) характер. В 

този смисъл, ОУП на община Калояново предлага решения на следните задачи: 
- Установяване на състоянието на ресурсите и потенциалите, с които разполага 

общината и възможностите им за използване с оглед постигане на основната и на 
специфичните цели на развитието и устройството на територията; 

- Определяне (на обективна основа) насоките за пространствено развитие на общината 
за перспективния срок на действие на плана, както и основните параметри на  
демографското й развитие; 

- Създаване на условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на 
отделните населени места към динамично променящите се условия и фактори (външни и 
вътрешни) имащи отношение към отраслово-секторното и комплексното устройствено 
развитие на селищните и извънселищни територии; 

- Осигуряване на устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки за 
по-нататъшно капитализиране на територията при спазване на изискванията за 
устойчивост в развитието; 
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- Разкриване на наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в 
развитието и осигуреността на населението с техническа и социална инфраструктура, на 
зелените площи, в жилищния фонд и другите функционални и структуриращи системи. 

 Втората група задачи на ОУП е с по-конкретна, функционална насоченост. 
 Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на конкретни функционални и 
устройствени решения, заложени в ОУП и в последващите Програми за реализация и 
управление на плана. Като такива могат да бъдат формулирани следните задачи по 
определяне на:   

- Организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от 
обслужващата сфера; 

- Йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна 
мрежа и „тесните места“ в действието й; 

- Възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на 
инженерните мрежи; 

- Изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на 
зелената система; 

- Условията за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната 
среда от неблагоприятни антропогенни въздействия; 

- Необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система за 
управление реализацията на ОУП. 

 Третата група задачи на ОУП е свързана с: 
-  Предлагането на решения за осигуряване на възможно най-добър баланс между 

частните и обществените интереси, като ОУП защитава и гарантира частната собственост, 
но в същото време дава възможност за реализация на доказани обществени интереси; 

-  Отчитането на равнопоставеността на различните видове собственост при 
определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на 
терените; 

-  Предлагането на точно определяне на режимите на отделните видове територии при 
спазването на законовата и нормативна уредба. 

По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП на община Калояново 
произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на 
хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на 
конкретния обект и изискванията, предявени със Заданието за изработване на проект за 
Общ устройствен план на община Калояново. 

1.10. Обем и съдържание на разработката 
Разработката се състои от две части: 
 Текстова част – обяснителна записка 
 Графична част, състояща се от: 

 Опорен план в М 1:25 000, изработен върху модела на КККР, с нанесени 
кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ; 

 Общ устройствен план в М 1:25 000, изработен върху модела на КККР, с 
нанесени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ; 

 Схема на транспортната мрежа (М 1:50 000); 
 Схема на енергийните обекти и далекосъобщенията (М 1:50 000); 
 Схема на водоснабдяването и канализацията (М 1:50 000); 
 Схема за защита и опазване на обектите на недвижимото културно 

наследство (НКН) (М 1:50 000); 
 Схема на социалната инфраструктура и общественото обслужване (М 1:50 

000); 
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 Схема на зелената система (М 1:50 000); 
 Схема на защитените от бедствия територии (М 1:50 000); 

ОУПО Калояново е съобразен с изискванията на действащата нормативна уредба 
в страната: 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
 Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове; 
 Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони; 
 Закон за регионалното развитие; 
 Закон за опазване на околната среда; 
 Закон за защитените територии; 
 Закон за културното наследство; 
 Закон за биологичното разнообразие; 
 Закон за водите; 
 Закон за горите; 
 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 
 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския 

фонд; 
 Закон за опазване на земеделските земи; 
 Закон за туризма; 
 Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България; 
 Закон за пътищата; 
 други нормативни (законови и подзаконови) документи. 

При изработването на ОУП на община Калояново са използвани и други документи 
с устройствен и стратегическо-програмен характер, като: 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южния централен 
район; 

 План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Калояново 2021-2027г.; 
 Планово задание за изработване на ОУПО Калояново; 
 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Калояново 2021-2031г. 
 Наредба за управление на общинските пътища в община Калояново; 
 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Калояново 
 Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на 

чистотата на територията на община Калояново 
 Програма за управление на община Калояново за мандат 2019-2023 година; 
 Общински план за защита при бедствия в община Калояново; 
 Програма за енергийна ефективност на община Калояново 2021-2031г.; 
 други документи, имащи отношение към развитието на община Калояново. 

Всички чертежи са представени съобразно изискванията на Наредба №8 за 
графично оформление на ОУПО. 

1.11. Прогнозен срок на действие на ОУПО 
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. 
Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за 
прогнозен период от 15-20 години. 
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2. ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО– ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 
2.1. Обща характеристика на общината 

Община Калояново се намира в Централна южна България. Територията ѝ заема 
централните части на област Пловдив (териториална единица от ниво NUTS 4 според 
класификацията на системата NUTS1) и Южен централен район (ЮЦР) от ниво NUTS 2. 
Разположена е в северната част на Горнотракийската низина.  

С площта си от 347,452 km2 заема седмо място сред 18-те общини на областта, което 
съставлява 5,8% от нейната територията. Община Калояново е единадесета по брой на 
населението и в нея живее 1,58% от населението на област Пловдив /по данни от края на 
2019 година/ и 0,75% от населението на Южен централен район.    

 Общината  граничи: 
 на север – с община Карлово; 
 на изток – с община Брезово; 
 на югоизток – с община Раковски; 
 на юг – с община Марица; 
 на югозапад – с община Съединение; 
 на северозапад – с община Хисаря. 
В общината има 15 населени места – освен общинския център Калояново има още 14 

села (Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлии, Дълго поле, Житница, 
Иван Вазово, Калояново, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжено Конаре, Сухозем и 
Черноземен). 

2.2. Транспортно – географско местоположение 
Транспортно-географското местоположение на община Калояново се определя по 

отношение на ситуирането й към основната транспортно-комуникационна инфраструктура 
с регионално и национално значение. То е от значение за осъществяване на външните и на 
вътрешните връзки на общината. От посочената гледна точка,  община Калояново е със 
стратегическо транспортно-географско местоположение по отношение на 
структуроопределящите  елементи на транспортна инфраструктура -  автомагистрали, 
първокласни пътища, главни железопътни линии, пристанища, летища. 

През територията на общината преминават два участъка от железопътната мрежа 
на България. 

 от юг на север, през средата на общината преминава участък от 25,2 km от трасето 
на жп линията Пловдив – Карлово; 

 началният участък от 4,4 km от трасето на жп линията Долна махала – Хисаря. 
През територията на общината преминават частично три пътя от републиканската 

пътна мрежа на страната, а именно: РП ІІ-64, РП ІІІ-642 и РП ІІІ-5604. 
На територията на община Калояново няма пристанища и летища. 
Село Калояново се намира на 16 км северно от Автомагистрала „Тракия“ – основна 

пътна артерия в Южна България. 
Село Калояново отстои на 111 км. от град Стара Загора и на 262 км от град Бургас, 

който е второто по големина пристанище на Черно море. 
Общината е разположена на разстояние 156 км от столицата на Република 

България – гр.София, което създава удобни икономическите връзки с най-големия град и 
индустриален център в страната. Разстоянието между общинския център с.Калояново и 
областния център Пловдив е 24 км. Това е втория по големина град, който също така е 
важен и перспективен транспортен и индустриален център в Южна България.                       
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2.3. Природо-географски условия 
Община Калояново има благоприятен климат и почви за развитие на силно селско 

стопанство, разполага с богата флора и фауна и минерални извори. Общината е 
сравнително бедна на горски ресурси и полезни изкопаеми. Екологичната характеристика 
на община като цяло е с добри параметри. На територията й няма сериозни източници на 
замърсяване. Съществуващите екологични проблеми са свързани преди всичко с липсата 
на пречиствателни станции за отпадни води и наличие на нерегламентирани сметища.  

2.3.1. Геоложки строеж, релеф и полезни изкопаеми 
Релефът на общината е равнинен, преминаващ в хълмист в първите склонове на 

Сърнена Средна гора в землищата на Сухозем, Отец Паисиево и Песнопой. Наблюдават 
се терени с равнинен, платовиден, хълмист и котловиден характер, силно пресечени от 
малки рекички, дерета и оврази. Основата на клиновидното морфоструктурно понижение е 
развита в хипсометричния пояс от 50 до 250м. Слабо диференцираната обширна 
алувиална низина е обхваната от  отрицателни кватернерни деформации. Съвременният 
морфоструктурен план на района изпъква със своя блоково-мозаичен строеж, 
представляващ съчетание от изометрични сводово-блокови и линейно изтеглени хорстово-
блокови издигания, без единична ороструктурна връзка, разграничени от  котловинни 
депресии. По отношение на геоморфоложкото райониране на България, районът където се 
намира община Калояново попада в Краищенско-Средногорската област, Горнотракийско-
Бургаската низинна подобласт и Пловдивско-Загорско-Хасковски регион. Средната 
надморска височина на общината е около 250 м, като най-високите хълмисти възвишения 
са в землището на с. Горна Махала, местността “Воден камък”, с надморска височина от 
400 м.  

На територията на Община Калояново не са известни находища на рудни полезни 
изкопаеми с практическо значение. Като строителни материали най-широко използвани са 
гранитоидите и то по-дребнозърнестите им разновидности. Функционират четири находища 
за пясък и чакъл, които се намират до с.Песнопой, с.Горна махала, с.Долна махала и 
с.Ръжево Конаре. В момента е разработено само находището “Инджова върба” на около 4 
км от с.Ръжево Конаре, което заема площ от 110,8 дка и е отдадено на концесия за срок от 
30 години на “Кариери” АД - Пловдив. Добивът за целия концесионен период в контура на 
баластриерата е предвидено да бъде общо от 1 027 000 куб. м. Предстои разработването 
на находището от инертни материали край селата Долна махала, м. „Телешки ливади”, и 
Горна махала, м. “Рибарника”, което е отдадено на концесия за срок от 30 години на фирма 
“МЕМ –2000” ЕООД – гр. Пловдив. Това находище е с площ от 374 дка и е предвиден общ 
добив за целия концесионен срок в размер на приблизително 2 514 000 куб. м. За 
находището край с.Песнопой не са правени проучвания за запасите.  

2.3.2. Климат 
Според генетичната класификация на климатите, Европа се дели на две основни 

климатични зони – умерена и субтропична. Границата между тях минава и през 
територията на нашата страна. Община Калояново попада към континентално-
европейската област на умерената климатична зона, което определя и климатът в района, 
който е преходноконтинентален. Полите на Средна гора предпазват територията на 
общината от резки промени на температурата през сезоните, липсват продължителни и 
студени ветрове. Няма резки промени на температурите през отделните сезони. Климатът 
се характеризира с мека зима /средната януарска температура е 1 градус/ и топло и сухо 
лято. Най-студеният месец е януари, а най-топлият – юли. Съществено влияние върху 
климатичните условия оказват и поречията на р. Марица и р. Стряма.  

Средногодишната сума на слънчевото греене за района е около 2 284 часа, като 
максимумът е през месец юли – 341 ч., а минимумът – през декември 74 ч. Сумарната 
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слънчева радиация е около 5 350 до 5 500 МДЖ/кв.м. Малката облачност през лятото и 
атмосферната континентална циркулация спомагат за повишаване на температурните 
разлики между лято и зима. Максимумът на температурните инверсии е през зимата, а 
минимумът – през лятото. Средногодишната облачност за района е 5.1 бала, средно 101 
дни в годината са облачни. Неблагоприятно явление за района се явяват мъглите, като 
средногодишно с мъгли са 31,3 дни.  

Валежите в региона са около нормалните за страната и благоприятстват доброто 
развитие на земеделието. Разпределението на валежите по сезони е неравномерно. През 
зимните месеци, когато част от валежите са твърди под формата на сняг, сумата е около 
123 мм/кв.м, през пролетта – 148 мм/кв.м, през лятото – 143 мм/кв.м и през есента – 125 
мм/кв.м. Средногодишната сума на валежите е 539 мм/кв.м, като максимумът на валежите 
е през пролетта – 157 мм/кв.м. Относителната влажност на въздуха е сравнително ниска, 
около 70%, като максималната стойност е през декември /86%/, когато температурите на 
въздуха са минимални, а минималната - през юли /62%/.  

Основен фактор за състоянието на въздуха в района е вятърът. Тихото време /със 
скорост на вятъра под 1 м/сек./ е характерно за малко по-малко от половината от годината 
/46.5%/. Типична е сравнително слабата турбуленция на въздушните маси /средната 
месечна скорост на вятъра е 1,3 – 2,3 м/сек./, която е характерна за по-големия период от 
годината. Друг съществен фактор е преобладаващата посока на вятъра, която е западната 
– основен пренос на въздушни маси става от запад и изток /общо 70.6 % от времето с 
вятър/. Метеорологичните параметри показват, че за по-голямата част от годината за 
територията е характерна умерена неустойчивост на атмосферата.  

2.3.3. Води 
Община Калояново попада в обхвата на Басейнова дирекция за управление на 

водите - Източнобеломорски район, с център град Пловдив. В общината са налице много 
значими водни ресурси създаващи отлични условия за поливно земеделие.    

Речната мрежа в пределите на община Калояново се формира основно от долините 
на реките Стряма, Каварджиклийка и Тикла, които се характеризират с постоянен дебит и 
голяма водосборна площ. Останалите реки и притоци имат малка водосборна област и 
сезонен характер. По-големите Повърхностни водни обекти на територията на община 
Калояново са:  

Река Стряма преминава през общините Карлово, Хисаря, Калояново, Раковски и 
Марица. Тя е ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 110,1 км, която ѝ отрежда 24-то 
място сред реките на България. Стряма е 6-та по дължина река след Тунджа, Арда, 
Еркене, Тополница и Сазлийка във водосборния басейн на река Марица. Реката извира на 
2158 м н.в. под името Камениница от южното подножие на връх Вежен (2198 m) в 
Златишко-Тетевенска планина на Стара планина. До град Клисура тече на юг в дълбока 
долина с голям надлъжен наклон. След това завива на изток и югоизток, навлиза в 
Карловското поле и протича по южната му част. Тук коритото на реката е широко и плитко. 
След град Баня завива на юг и образува късия (около 3 км.) Стремски (Чукурлийски) 
пролом между Същинска Средна гора на запад и Сърнена Средна гора на изток. След като 
излезе от пролома Стряма навлиза в Горнотракийската низина, където течението ѝ е 
бавно, с широко и плитко корито. При село Иван Вазово част от водите на реката са 
отклонени изкуствено в така наречената Дълга вада, главен напоителен канал (ГНК), който 
се влива самостоятелно в Марица. Същинската река Стряма се влива отляво в река 
Марица на 149 m надморска височина, на 2,3 km южно от село Маноле, Община Марица. 
Площта на водосборния басейн на реката е 1394 кв.км., което представлява 2,6 % от 
водосборния басейн на Марица. Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като 
максимумът е в периода март-юни, а минимумът – юли-октомври. В миналото често е 
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причинявала големи наводнения в резултат на прииждания. Сега цялото ѝ корито в 
Горнотракийската низина е обезопасено с водозащитни диги.  

Река Тикла е ляв приток на река Пясъчник. Води началото си от Айрянската река. Тя 
събира водите на Бриганов дол, Банков дол, Тъмния дол и се спуска през село Мътеница. 
На изток от нея тече Пукнатата река, която извира под Марков камък. В нея се вливат 
Тополов дол, Кастранджиев дол, Клисав дол, Лала дере и редица други по-малки дерета. 
Реката се движи през Горнотракийската низина и се влива в река Пясъчник. Има 
непостоянен дебит, като максимумът ѝ е през пролетта.  

Река Каварджиклийка е десен приток на р.Стряма. Тя извира под името Текедере на 
845 м н.в., на 800 м югозападно от връх Карасиври (1 026 м) в Същинска Средна гора. След 
като изтече от язовир "Синята река" долината ѝ се разширява и навлиза в северна 
хълмиста част на Горнотракийската низина, завива на изток и се влива отдясно в река 
Стряма на 225 м н.в., югоизточно от село Долна махала, община Калояново. Дължината на 
реката е 24 км, площта на водосборния ѝ басейн е 86 кв.км., което представлява 6,2% от 
водосборния басейн на река Стряма. Реката е с предимно дъждовно подхранване, като 
максимумът е през февруари-май, а минимумът — юли-октомври. В долното течение 
водите на реката се използват за напояване.  

На територията на община Калояново са изградени 21 язовира, които се ползват за 
напояване и рибовъдство.  

Актуален проблем е опасността от наводнения при интензивни валежи на 
земеделски земи и съоръжения на инфраструктурата, което налага необходимостта от 
почистване на коритата и осигуряване на проходимост на водните течения, ремонт на 
водостоците по пътищата, наблюдение на състоянието на дигите.   

Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината са с 
постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се 
осъществява само от подземни води, чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в 
терасата на река Стряма.  

Важен ресурс на територията на община Калояново е разработения минерален 
извор в землището на село Песнопой. Той има четири сондажа. Дълбочината на сондажите 
е около 220 м, с общ дебит около 10 л/сек. и средна температура около 36 °С. В качествено 
отношение попадат в категорията на азотните терми. Минералната вода е слабо 
минерализирана, хидрокарбонатносулфатна, натриева и силициева, с повишено 
съдържание на флуор. С този състав водите имат и лечебни свойства.  

2.3.4. Почви 
Според почвено-географското райониране на България, територията на община 

Калояново се намира в Средиземноморската почвена област, Балканско-
средиземноморска подобласт, Среднотракийско-Тунджанска провинция.  

Почвите в общината включват много и различни по състав почвени видове. 
Преобладаващи са канелено-подзолисти следвани от кафявите горски почви. Относително 
най-слабо разпространени са хумусно-карбонатни и ливадни-канелени почви.  

Почвената покривка е изградена от плитки почви (ранкери, рендзини), понякога в 
комплекси литосоли с ранкери, светли лесивирани с ранкери. Срещат се наносни почви, 
понякога в комплекси богати с бедни наносни почви, делувиални почви, комплекси от 
делувиални с делувиално - ливадни почви, метаморфни почви (ненаситени кафяви 
планинско-горски), лесивирани почви (светли и канеленовидни), ненаситени планосоли.  

Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори /материнска скала, 
климат, растителност и дейността на човека/ на територията на община Калояново са се 
оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, слабо и силно излужени, 
глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно излужени, слабо до 
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средно оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; 
канелено-горски почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчливо-
глинести; алувиално-светли и алувиалноливадни светли, глинесто-песъчливи почви; 
делувиални почви, леко песъчливо-глинести.  

 Особеностите на отделните видове почви са:  
 Чернозем-смолници 

Почвите от този тип се характеризират със сравнително мощен хумусен хоризонт, 
достигащ до 40-80 см в района на с. Сухозем и 50-80 см в района на Калояново, Житница и 
Чернозем. Той има черен цвят и зърнесто-праховидна структура, а преходът между 
отделните хоризонти е постепенен. Тези почви имат тежко песъчливо-глинест механичен 
състав в повърхностния слой, като се наблюдава постепенно намаляване на органичното 
вещество по дълбочина на профила. При засушаване този слой силно се сбива и образува 
големи пукнатини. Притежава слаба водопроницаемост и при овлажняване става силно 
леплив и оказва голямо съпротивление при обработка. Почвите от тази група имат добро 
естествено плодородие, но изискват качествена обработка и продълбочаване през 2-3 
години. Имат голям сорбционен капацитет, поради което понасят високи дози торене, което 
съчетано с добра агротехника, гарантира високи добиви от културите. Изискват 
комбинирано торене с азот и фосфор. Най-голям относителен дял от този тип почви има в 
района на Калояново – около 35 хил. дка, в землището на с. Ръжево Конаре размерът им е 
около 15 хил. дка, а най-слабо разпространени са в района на с. Долна махала – около 5.6 
хил. дка, намиращи се източно от с. Сухозем. 

 Излужени канелено-горски почви 
Този тип почви са образувани под въздействието на горската растителност. 

Характеризират се с незначителна мощност на хумусния хоризонт – 16- 36 см, който е 
светло-кафяв, със средно-зърнеста структура, разпрашена на повърхността. Илувиалния 
„В“ хоризонт е червеникав, плътен, с буцесто-призматична структура, карбонатите са 
изнесени от пределите на хумусния и илувиалния хоризонт. Почвите от този вид имат 
средно и тежко песъчливо-глинест състав в повърхностния слой, като количеството на 
физическата глина в този слой е 42-56%. Силно излужените канелено-горски почви имат 
леко песъчливоглинест механичен състав, слабо запасени са с хумус от 0.7-2%. 
Притежават лоши воднофизични свойства, при изсъхване се сбиват силно и образуват 
кора, а при овлажняване стават тежки за обработка. Тези почви реагират добре както на 
азотно, така и на фосфорно торене. Задължително е торенето с калий на слабо запасените 
земи. Най-силно са разпространени в района на с. Долна махала – около 70 хил. дка, на с. 
Ръжево Конаре – около 26 хил. дка и Калояново – 25.5 хил. дка.  

 Оподзолени канелено-горски почви 
Силно излужените до слабо оподзолени канеленогорски почви са плитки и заемат 

заравнените била и склоновете с по-слаб наклон. Главната особеност на този вид почви е 
силно разсветленият /оподзолен/ хумусно-алувиален хоризонт. Мощността на хумусния 
слой е 20-34 см. Илувиалният В хоризонт е плътен, с призматична структура. Общата 
мощност на профила е 104-136 см, а при силно оподзолените – до 60 см, карбонатите са 
изнесени дълбоко. Тези почви имат глинесто-песъчлив и леко песъчливоглинест 
механичен състав в повърхностния хоризонт, като вследствие оподзоляването и 
обработката почвената структура на орницата е разпрашена. Физичната глина в хоризонт А 
е от 11 до 20%, а по дълбочина на профила достига до 52%. Слабо запасени с органично 
вещество, което в хоризонт А е от 0.5 до 2%. Разпространени са в района северно от с. 
Долна махала и с.  Бегово, както и в землищата на Калояново и с. Дълго поле. В миналото 
тези райони са били заети с широколистни гори.  

 Алувиални почви 
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Алувиалните почви са разположени главно около речните корита на р. Стряма и 
местните малки рекички. Рядко притежават добре оформен хумусен хоризонт – в орницата 
е под 2.5%. Водно-физическите им свойства са лоши – филтрацията е голяма, а 
влагозадържащата способност – малка. Разнообразни са по отношение на механичния 
състав, но преобладават леките фракции. Профилът им се състои от алувиални наноси.  

 Алувиално-ливадни почви 
Алувиално-ливадните почви заемат по-големия дял от площта на алувиалните 

почви. Формирани са под влияние на алувиално-делувиален процес и буйна ливадна 
растителност и са разположени по всичките нива на р. Стряма и рекичките. Нивото на 
подпочвените води е високо. Механичният състав е леко песъчливо-глинест и има добри 
водно-физични свойства. Количеството на хумуса е под 2.5%, но имат значителна мощност 
на хумусния хоризонт от 50- 100 см. Профилът на алувиално-ливадните почви има леко 
песъчливо-глинест и средно песъчливо-глинест състав в повърхностния хоризонт. 
Физическата глина е от 18 до 35%, а в повърхностния слой - до 14%. Това са едни от най-
добрите почви по отношение естествено плодородие.  

 Делувиални почви 
Делувиалните почви са леко песъчливо-глинести. Физическата глина на 

повъхрностния хоризонт е около 27%. Слабозапасени са с хумус – от 0.8 до 1.4%.  
Почвите в района са в добро екологично състояние по отношение на замърсяване с 

тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители: Полиароматни 
въглеводороди (PAH), Полихлрирани бифенили (PCB) и Хлорорганични пестициди. 
Дифузното замърсяване се оценява чрез определяне на концентраците на тежки метали и 
металоиди - Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Hg, As, и устойчиви органични замърсители – РАН 
(16 съединения), РСВ (6 съединения) и хлорорганични пестициди (22 съединения) в 
почвени проби. Получените данни са оценени съгласно максимално допустими 
концентрации (МДК) от Наредба №3 за нормите за допустимо съдържание на вредни 
вещества в почвите, в сила от 12.08. 2008 г. Стойностите при наблюдаваните показатели 
са в рамките на средните за страната стойности. Не са отчетени замърсявания на почвите 
с устойчиви органични замърсители, което се дължи основно на промените в българското 
земеделие през последните години -намалена е употреба на химикали и торове.  

2.3.5. Биоразнообразие  
 Флора 

Почти цялата територия на общината е усвоена за земеделие. В северната част на 
района са запазени разпокъсани горички с доминиране на дървесните видове цер и благун, 
а на места и горун. Коренната растителност в региона е била представена от смесени гори 
от цер и келяв габър и гори от полски бряст и полски ясен, но в резултат на антропогенните 
фактори тази коренна растителност е претърпяла изменения и постепенно е преминала в 
производна. Съвременната производна растителност е съставена от тревна растителност с 
преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, троскот, на места белизма и по- 
рядко садина, главно по селските мери. Останалите площи са селскостопански, които са 
разположени на мястото на бивши гори от полски бряст, полски ясен и дръжкоцветен дъб. 
Храстовата растителност в района е оскъдна и преобладават видове като обикновена 
шипка, червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките се развиват водни и 
блатни растения, срещат се още топола, върба и акация. 

 Фауна 
Фауната в района на общината е представена основно от птици и бозайници, 

земноводни и влечуги и риби. Сред най-разпространените видове са: - при птиците край 
водните площи - земеродно рибарче, речен дъждосвирец, бяла стърчиопашка, обикновен 
скорец, авлига, торбогнезден синигер; птици в населените места и откритите пространства 
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– селска лястовица, кукумявка, зелен кълвач, обикновено белогушо коприварче, полско 
врабче, гугутка, качулата чучулига, сива овесарка, полска чучулига, ливаден дърдарец; - 
при бозайниците – лалугер, малка оризищна мишка, полска мишка, воден плъх, обикновена 
сива полевка; - при земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка, жаба дървесница, зелена 
крастава жаба, голяма водна жаба, ливаден гущер, зелен гущер, смок стрелец, сива водна 
змия;- при рибите – маришки морунаш, скобар, маришка мряна, речен кефал. В общината 
има и бивши развъдни стопанства за дивеч в землищата на селата Ръжево Конаре – 
местността “Балталъка”, Ръжево, Черноземен, Горна Махала – местността “Воден камък” и 
др.  

2.4. Териториална структура и земеползване  
На територията на община Калояново преобладават земеделските територии, които 

заемат над 70% от цялата територия на общината. Обработваемите земеделски земи са 
около 60%, а необработваемите – около 10%. 

Горските територии заемат около 14% от територията на общината. Урбанизираните 
територии са около 4%, а водните площи – около 2 %. 

2.5. Селищна мрежа 
Община Калояново е с непроменени граници и състав и е девета по територия 

община в област Пловдив.  
Община Калояново се намира в Централна южна България. Територията и заема 

централните части на област Пловдив (териториална единица от ниво NUTS 4 според 
класификацията на системата NUTS1) и Южен централен район (ЮЦР) от ниво NUTS 2. 

Общинския център с. Калояново е в близост до областния център гр. Пловдив и на 
16 км северно от Автомагистрала „Тракия“ – основна пътна артерия в Южна България. 
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Фигура: Географска карта на община Калояново 
Източник: Уикипедия. 

В обхвата на общината се включват 15 населени места, които по вид на  населените 
места са изцяло селски.   

Селищната мрежа може да се определи като сравнително равномерно разположена 
на територията на общината, със относително еднаква свързаност между населените 
места и формирана на базата на природно-географските дадености на територията. Село 
Калояново, като общински и административен център, условно може да се определи като 
централна зона. 

Според категоризацията на общините и населените места в Република България, 
община Калояново е определена като 4 категория, а съставните й населени места като: 7 
категория (53,3% от населените места на общината), 6 категория (20% от населените 
места на общината), 5 категория (20% от населените места на общината) и 4 категория (6,7 
% от населените места на общината). 
Таблица : Списък със категориите на населените места в общината, съгласно Заповед № РД 02-14-2021 
от 14.08.2012 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

Населено място Код по ЕКАТТЕ 
Категория съгласно 
Заповед № РД 02-14-
2021 от 14.08.2012 г. 

С.БЕГОВО 03085 6 

С.ГЛАВАТАР 14996 7 

С.ГОРНА МАХАЛА 16328 7 

С.ДОЛНА МАХАЛА 22191 7 
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С.ДУВАНЛИИ 24000 6 

С.ДЪЛГО ПОЛЕ 24582 5 

С.ЖИТНИЦА 29475 5 

С.ИВАН ВАЗОВО 32038 7 

С.КАЛОЯНОВО 35523 4 

С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО 54465   7 

С.ПЕСНОПОЙ 55926 6 

С.РЪЖЕВО 63553 7 

С.РЪЖЕВО КОНАРЕ 63567 5 

С.СУХОЗЕМ 70353 7 

С.ЧЕРНОЗЕМЕН 81133 7 
Източник: Актуална категоризация на общините от 27.09.2016 г. (утвърдена със заповеди на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., изм. ДВ, бр.73 от 
02.09.2014 г., изм. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.). 

Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №7/22.12.2003 г. за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 
урбанистичната класификация на община Калояново включва следните категории:  

 1 голямо село с население от 2000 до 5000 жители – общинския център с. 
Калояново; 

 3 средни села с население от 1000 до 2000 жители – Дълго поле, Житница и 
Ръжево Конаре; 

 6 малки села с население от 250 до 1000 жители – Бегово, Долна махала, 
Дуванлии, Иван Вазово, Песнопой, и Черноземен; 

 5 много малки села с до 250 жители - Главатар, Горна махала, Отец 
Паисиево, Ръжево и Сухозем.  

От информацията по-горе може да се направи извода, че селищната система на 
община Калояново е устойчива и към момента не са налични населени места, застрашени 
от обезлюдяване, т.е. липсват села с население под 20 души. 

Село Калояново се явява опорен център от четвърто равнище в една слабо 
урбанизирана територия. Той е в основата на цялостното административно и делово 
обслужване в общината. На територията на отделните населени места също има 
обществено-обслужващи обекти в зависимост от специфичните им функции и потребности. 
Анализът на селищната мрежа показва тяхното териториално разпределение в общината, 
при което се формират четири условни клъстера от относително равномерно и близко 
разположени населени места.  

Първият условен клъстер от населени места „Север“ се формира по 
второкласен път Пловдив – Карлово и ж.п. линията Пловдив – Карлово. В него се включват 
малките села с до 1000 жители Песнопой, Иван Вазово и Долна махала, и много малкото 
село Горна махала. Те са разположени в хълмист релеф, където попадат крайните 
югоизточни разклонения на Същинска Средна гора. Транспортната достъпност до тези 
населените места се осъществява чрез система от републиканска и общинска пътна 
мрежа. Това са полу-периферни територии, които са предразположени към усложняване на 
социално-икономическата обстановка, дължащо се основно на отдалечеността от 
общинския център и влошаване на демографската ситуация от към увеличаване дела на 
възрастното население и намаляване на населението като цяло. 

Всички селища разполагат с изградена инфраструктура по отношение на 
електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп, но 
липсва канализация. Независимо от това практика са ежедневните трудови миграции и 
затруднен достъп до административни, социални и здравни услуги. 
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В тази зона се включват типично селски населени места, със запазени землища и 
подходящи условия за биологично земеделие.  Развитието на този клъстер от селища ще 
зависи изключително много от развитието на комуникационно-транспортната 
инфраструктура и създадените условия за развитие земеделието и на туризма.  

Село Песнопой  
Разположено на ж.п. линията Пловдив-Карлово и в близост до река Стряма. През 

селото минава пътят Пловдив-Карлово – важен път от републиканската пътна мрежа. 
Климатът е благоприятен за растениевъдство, а напоследък се отглежда и 

маслодайна роза. 
В Песнопой има няколко минерални извора, които се намират близо до селото.  
Село Иван Вазово 
Иван Вазово се намира в южните поли на Същинска Средна гора, там където се 

срещат Тракийската низина и Средна гора. Животът в землището на с. Иван Вазово 
започва през 6-о хилядолетие пр. Хр., като селищата са разположени на различни места и 
са свързани с различни етноси в отделните епохи. Основна причина за почти постоянното 
обитаване на това място е стратегическото му местоположение. Не случайно през 
римската епоха са построени стратегическите пътища Упия Ескус (с. Гиген, област Плевен) 
– Филипополис (Пловдив) и Ранилиум (село Оризово, Чирпанско) – Диоклецианополис 
(Хисаря), които са преминавали през землището и са се пресичали в местността 
Бостанлъка, непосредствено до река Стряма. 

Климата и почвите в землището на с. Иван Вазово, предлагат добри условия за 
земеделие и то се развива по всички направления. По поречието на река Стряма 
традиционно се отглеждат зеленчукови култури, овощни градини. По полегатите склонове 
на Средна гора в миналото са били засаждани лавандула и лозя. Традиционна култура е 
маслодайната роза (Rosa damascena). Землището на Иван Вазово е част от Розовата 
долина, а българското розово масло е вписано като Защитено географско указание в 
Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски 
указания. 

Традиционните култури отстъпват място на зърнените култури. От 2014 г. в 
землището на селото се засажда и лимец. 

В селото се отглеждат малки стада с кози и овце. Домашните птици са кокошка, 
патица и гъска. Има няколко големи стада от крави, едно от които е от месодайната порода 
херефорд. 

Ловът в селото е традиционно занятие. Ловната дружинка е част от „Сдружение на 
ловците и риболовците – Ловно-рибарско дружество Средна гора“ в Хисаря. В ПЛСР Иван 
Вазово влизат землищата на с. Иван Вазово, с. Горна Махала и с. Долна Махала. 

Село Долна махала 
Село Долна махала се намира по средата на пътя между Пловдив и Карлово. 

Землището му обхваща около 18.447 km², а средната му надморска височина е около 218 
м. През Долна махала преминава река Каварджиклийка, която е приток на река Стряма. 

Село Горна махала 
Горна махала няма много забележителности. Над селото е местността Воден камък, 

наречена така заради една скала, върху която сълзи изворче. Там има и едноименна хижа. 
По черния път от Горна махала към Воден камък може да се стигне и до Хисаря. 

В Горна махала има дом за възрастни хора, където са заети няколко жени от селото. 
Освен него, селото има поща, магазин, жп спирка по линията за Карлово и кметство. 
Основен поминък е земеделието.  

Вторият условен клъстер от населени места „Юг“ се формира по второкласен 
път Пловдив – Карлово и поречието на река Стряма. В него се включват средното село с 
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население до 2000 жители Ръжево Конаре, малкото село с до 1000 жители Черноземен и 
много малките села Главатар и Ръжево. Те са разположени в равнинен релеф и попадат в 
пределите на Горнотракийската низина. Транспортната достъпност до тези населените 
места се осъществява чрез система от републиканска и общинска пътна мрежа. Това са 
полу-периферни територии спрямо местоположението на административния център. Село 
Ръжево Конаре е средно село, в което са съсредоточени основните административни, 
обслужващи, търговски и културни дейности. Останалите населени места са малки с по-
голям брой възрастно население, ангажирано основно с лични земеделски стопанства. 
Поради тази причина този клъстер от населени места е предразположен към утежняване 
на социално-икономическата обстановка.   

Всички селища разполагат с изградена инфраструктура по отношение на 
електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп, но 
липсва канализация. Независимо от това практика са ежедневните трудови миграции и 
затруднен достъп до административни, социални и здравни услуги. 

В тази зона се включват типично селски населени места, със запазени землища и 
подходящи природни условия за земеделие. Развитието на този клъстер от селища ще 
зависи изключително много от развитието на комуникационно-транспортната 
инфраструктура и създадените условия за развитие земеделието и на туризма.  

Село Ръжево Конаре 
Ръжево Конаре се намира на 27 км. от Пловдив, на левия бряг на река Стряма в 

Горнотракийската низина. Добре свързано е с близките му села и централното му 
географско положение в района обяснява отчасти неговия статут на общински център до 
1978 година, когато общинският център е преместен в католическо-православното село 
Калояново, както и настоящия централен статут на местното училище, в което се обучават 
деца от местните села Ръжево, Черноземен, Главатар и Пъдарско. 

Ръжево Конаре разполага с целодневна детска градина и основно училище. 
Читалище „Просвета“, създадено през 1907 година, е отговорно за организацията и 

провеждането на различни културни мероприятия в селото по време на национални, 
официални и религиозни празници. 

Основният поминък в селото е животновъдство и зеленчукопроизводство. Има 
частни и кооперативни краварници. Отглеждат се зеленчуци (пипер, патладжан, домати) и 
житни култури (царевица, пшеница, ръж и ечемик), като в тези дейности са заети предимно 
млади хора. 

Житните култури задоволяват нуждите на местните ферми и продават на 
хлебопроизводители в региона и страната. 

В селото се произвежда и бутилира също така лимонадата „Гергина“. Има и голяма 
местна оранжерия за краставици, сред чиито клиенти е Билла България. В селото се 
намира също така бетонов център, произвеждащ бетонови смеси, както и фабрика за 
производство на електрически одеяла и електрически възглавници.  

Дейност развива и местна земеделска кооперация, която се занимава с 
производство на селскостопанска продукция, отглеждане на зърнени култури и маслодайни 
семена. В землището на селото е разположен фотоволтаичен парк с инсталирана пикова 
мощност от 5 MWp.  

В Ръжево Конаре има общо четири хранителни магазина, две баничарници и два 
магазина за строителни материали и железария. В центъра на селото има ресторант, 
аптека, фризьорски салон и магазин за сувенири и канцеларски материали. Разкрит е и 
офис на Easypay.  

Село Черноземен 
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Селото е разположено на десния бряг на река Стряма и западно от Републикански 
път II-64.  

В района на селото има множество тракийски погребални могили.  
Единствените обществени институции са кметството и читалището. 
Село Главатар  
В селото се развива основно земеделие, като се отглеждат зърнено-житни и 

технически култури. 
Основни обществени сгради са кметство и църква. 
Част от населението в трудоспособна възраст работи в хладилна база за 

замразяване на пресни плодове. Основна част от жителите са пенсионери и безработни 
лица. 

Село Ръжево 
Селото е в границите на България от 1885 година. Разположено е на 30 километра 

северно от Пловдив и на 30 километра южно от Карлово, на левия, нисък бряг на река 
Стряма, ляв приток на Марица, разделяща Същинска от Сърнена Средна гора. 

Бившето училище, впоследствие детска градина „Щастливо детство“, днес е ферма 
за червени калифорнийски червеи, хранещи се с биологични отпадъци, които преработват 
в изключително ценна тор за градински цветя.  

Ръжево има читалище „Съзнание“, основано преди 1945 година, със сравнително 
голяма библиотека и киносалон към него. Основна забележителност е черквата „Свети 
Николай Чудотворец“, еднокорабна базилика построена през пролетта на 1885 година за 
80 дни.  

Основният поминък е земеделието. 
Третият условен клъстер от населени места „Център“ се формира около 

общинският център – с. Калояново по протежението на общински път PDV IV-64232 
Калояново-Старо Железаре. В него се включват селата Калояново, Дуванлии, Житница и 
Дълго поле или едно голямо село с население до 5000 жители, две средни и едно малко 
село. Те са разположени в равнинен релеф и попадат в пределите на Горнотракийската 
низина. Това са населени места, в които е съсредоточено 80% от населението на 
общината и почти всички административни, социални, обслужващи, търговски и културни 
дейности. Развитието на този клъстер се е определило от интензивността на 
преминаващите потоци и модернизирането на инфраструктурата по транспортното 
направление.  

Всички селища разполагат с изградена инфраструктура по отношение на 
електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп, но 
липсва канализация. В тази зона се включват типично селски населени места, със запазени 
землища и подходящи природни условия за земеделие. Развитието на този клъстер от 
селища ще зависи изключително много от развитието на комуникационно-транспортната 
инфраструктура и създадените условия за развитие земеделието и на туризма.  

Село Калояново 
Калояново се намира на 24 км северно от областния център град Пловдив и на 16 

км от автомагистрала Тракия /Е-80/, свързваща Западна Европа с Близкия изток. 
В периода VIII век преди Христа – V век след Христа земите около Калояново са 

част територията на Древна Тракия, населявани от тракийските племена койлалети и 
одриси. 

Основните забележителности в селото са: Източноправославна църква „Света 
Троица“, открита през 1845 г.; Католическа църква в неоготически стил „Свети апостол 
Андрей“, 2004 г.; Паметник на репресираните и убитите по време на комунизма; Капела-
паметник на Дева Мария; Паметник на героите загинали по време на антифашистката 
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съпротива и Отечествената война, наподобява паметника на връх Шипка. Около Калояново 
има множество тракийски могили. Тук се намира и състезателнаписта Дракон, открита през 
2005 г. на мястото на бившето селскостопанско летище. 

Село Дуванлии 
Дуванлии е разположено на 252 метра надморска височина в Горнотракийската 

низина, на 1,5 км северозападно от общинския център Калояново и на 24 км северно от 
Пловдив. През селото преминава река Тикла. Землището му има площ 13,104 кв. км. 

Край селото е открит един от най-важните тракийски некрополи, състоящи се  от над 
50 могили, от V век пр. Хр. до Римската епоха.  

Село Житница 
Житница се намира на 26 км северно от центъра на Пловдив и на 5 км 

северозападно от общинския център Калояново. Разположено е на 232 м надморска 
височина в Горнотракийската низина, на десния бряг на река Пикла. 

В селото развива дейност Център за домашни грижи „Каритас“. 
Село Дълго поле 
Селото се намира на 20 км северно от гр. Пловдив и на 40 км южно от Карлово. 

Релефът е равнинен. Благоприятният климат на Тракийската равнина и почвените условия 
са подходящи за земеделие, което е поминък на голяма част от населението. 

Съществува добре развита инфраструктура и редовен автобусен транспорт до 
Пловдив. Транспортният възел „Гара Калояново“ се намира на 2 км от селото на пътя 
Пловдив-Карлово, откъдето се осъществява автобусна и железопътна връзка с Пловдив, 
Карлово и Хисаря. На 14 км от селото минава магистрала „Тракия“, свързваща София и 
Бургас през Пловдив. 

Селото е възникнало в средата на 15 век. Първите заселници са били преселници, 
бягащи от турските нашественици. 

В селото има целодневна детска градина „1-ви юни“, начално училище „Христо 
Ботев“, читалище и библиотека.  

Православната църква „Св. Архангел Михаил“ е построена през 1925 г. и 
реставрирана в началото на 21 век. 

В близост до селото се намират древни могили-гробници, които все още не са 
разкопани. 

Четвъртият условен клъстер от населени места „Североизток – периферия“ се 
формира от периферните населени места Отец Паисиево, Сухозем и Брегово или едно 
малко и две много малки населени места. Те са разположени в хълмист релеф, където 
попадат крайните югозападни склонове на Сърнена Средна гора. Транспортната 
достъпност до тези населените места се осъществява чрез система от републиканска и 
общинска пътна мрежа. Това са периферни територии, които са предразположени към 
усложняване на социално-икономическата обстановка, дължащо се основно на 
отдалечеността от общинския център и влошаване на демографската ситуация от към 
увеличаване дела на възрастното население и намаляване на населението като цяло. 

Всички селища разполагат с изградена инфраструктура по отношение на 
електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп, но 
липсва канализация. Независимо от това практика са ежедневните трудови миграции и 
затруднен достъп до административни, социални и здравни услуги. 

В тази зона се включват типично селски населени места, със запазени землища и 
подходящи условия за биологично земеделие.  Развитието на този клъстер от селища ще 
зависи изключително много от развитието на комуникационно-транспортната 
инфраструктура и създадените условия за развитие земеделието и на туризма.  

Село Отец Паисиево 
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В селото се намира един от най-големите розови масиви в областта. 
Село Сухозем  
Сухозем се намира в района на същинска Средна гора, на 36 км от Пловдив в 

посока Карлово. 
Самото име на селото подсказва една негова характерна особеност. Земята тук е 

подчертаното с червено-кафеникав оттенък, затова повече е подходяща за отглеждане на 
грозде. Все пак наличието на сравнително добра мрежа от микроязовири спомага за 
доброто виреене също така и на тютюн, основно от сорта ориенталски. 

Село Бегово 
Намира се в подножието на Средна гора. Отглеждат се рози. 
Прави впечатление, че около 80% от населението, икономическите, социалните и 

административните субекти са съсредоточени в клъстерите „Център“ и „Юг“. Може да се 
каже, че именно тези два клъстера са „двигателя“ за развитие на общината. Северната 
част на общината е по-слабо развита и презумпцията е, че именно липсата на 
икономическо оживление е довело и до застаряващо население, ежедневни трудови 
миграции и неизползвани ефективно природни ресурси. 

Формирането на тези условни клъстерни структури от населени места има за цел да 
систематизира проблемите в развитието и териториалното им устройство и да насочи към 
тях специфични политики на общината чрез прогнозната част на ОУП на община 
Калояново. 

За да се избегне засилващата се поляризация и контраст „център – периферия”, 
както и да се спрат неблагоприятните процеси в условните клъстерни структури от 
населени места „Север“ и „Североизток – периферия“, е необходимо формирането на още 
един, вторичен опорен център, различен от общинския. Такава роля може да има село 
Бегово, например, с оглед географското му положение.  

Според Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 г. и 
нейната актуализация през 2019 г., община Калояново е определена в 5-то ниво – малки 
градове с микрорегионално значение за територията на групи общини. Значението на 
малките градове в селски райони е обект на особено внимание и в общоевропейските 
документи за балансирано териториално развитие. Като административно-териториална 
единица Калояново е причислена към слабо урбанизираните общини (периферни) - на 
малки градове или села, при които над 50% от населението живее в населени места под 5 
хил. жители или общините са с център град под 5 хил. жители.   

Неравномерните урбанизация, гъстота на населението, демографски, икономически 
и функционални характеристики на населените места, съставни на община Калояново, 
както и наличните условия за селско стопанство, я определят като селска община.   

Изводи: 
В община Калояново се осъществява основно първичното обслужване на 

населението.  
Наблюдава се концентрация на селища и население в централната и южната част 

на общината и обезлюдявани населени места и превръщащи се в периферия на север-
североизток.  

Общинската селищна система се състои от 15 населени места, 40% са малки села, 
33% са много малки села, 20% са средни и 7% са голямо села. Преобладаващата 
категория населени места, съчетана с чисто естественото им географско разположение са 
отражение на влошената демографска ситуация и икономическа изостаналост на селищата 
в североизточната част на община Калояново.   

Фокусират се множество тежки проблеми, но най-важните са състоянието и 
качеството на техническата инфраструктура, осигурената достъпност и свързаност между 
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населените места в общината и останалите селища на съседните общини, липсата на 
заетост и затруднен достъп до социални, здравни и административни услуги. 

2.6. Демография, човешки ресурс и работна сила 
Демографското състояние и качествената характеристика на населението на 

община Калояново се разглеждат като един от факторите както за сегашното състояние, 
така  и бъдещото развитие на общината. Устройствените аспекти на демографското 
развитие са свързани с развитието и устройственото планиране на някои от основните 
функционални системи - обект на   ОУП на общината.  

Демографските проучвания в ОУП на общината са структурирани в две основни 
направления, а именно: 

 Анализ на ситуацията (съществуващо състояние); 
 Прогнозни проучвания за очакваното демографско развитие (на вариантна 

основа – минимум два варианта на демографската прогноза) 
Анализът на съществуващото демографско състояние на община Калояново 

включва проучвания, свързани с количествените параметри на населението – брой на 
населението, параметри на естественото и на механичното движение и др., както и 
качествени характеристики на същото – полова, възрастова, образователна, етническа и 
др. структури на същото. 

2.6.1. Брой   и динамика в развитието на населението 
По данни към 31.12.2020 г. в община Калояново живеят 11 057 души. Населението 

на община Калояново е 1,6% от населението на област Пловдив и следва общата 
тенденция на намаляване, валидна за населението в областта, респективно за страната. 
Само за изминалия десетгодишен период между двете преброявания на населението 
(2001 и 2011 г.), броят му е намалял от 12 836 на 11 793 души или с 1 043 души (8 %). За 
периода 2011 - 2020 г. населението на община Калояново намалява със 736 души, което е 
около 6,2 % от населението на общината.  

Може да се каже, че населението на община Калояново е относително постоянно за 
единадесетгодишен период, т.е. населението през 2020 г. е намаляло спрямо 2010 г. с 
9,89% или средно годишно със 110,27 души. 

Ако тази тенденция се запази през 2031 г. се очаква населението да е 10 283 души, 
което показа една негативна тенденция за обезлюдяване на населените места, т.е. в 
категорията на населените места застрашени от обезлюдяване ще попаднат четири села – 
Горна Махала, Отец Паисиево, Сухозем и Ръжево. 

Данните от текущата демографска статистика показват, че продължава тенденцията 
във всички населени места от общината броят на населението да намалява. Процесът на 
обезлюдяване, характерен за цялата страна, засяга община Калояново, но не със същите 
темпове, които са характерни за преобладаващата част от общините в страната. 
Населението на общинския център и селата от условните клъстери от населени места 
„Център“ и „Юг“ намалява с по-малки темпове, в сравнение с населението на условните 
клъстери от населени места „Север“ и „Североизток - периферия“. Този факт се обяснява с 
административните функции и икономическата база на условните клъстери от населени 
места „Център“ и „Юг“.   
Таблица : Брой на населението в община Калояново 

Година 
Население 

(брой) 

2010 12270 

2011 11793 

2012 11602 

2013 11478 
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2014 11342 

2015 11234 

2016 10994 

2017 10822 

2018 10659 

2019 10518 

2020 11057 
                                       Източник: НСИ. 

По данни на ГРАО към 15.06.2021 г. населението по постоянен и настоящ адрес на 
територията на община Калояново е съответно 10 740 души и 11 475 души, както следва:  
Таблица : Население на община Калояново по постоянен и настоящ адрес към 15.06.2021 г. 

Населено място 
Постоянен адрес 

(общо) 
Настоящ адрес 

(общо) 
Постоянен и настоящ 
адрес в същото НМ 

С.БЕГОВО 741 698 628 

С.ГЛАВАТАР 183 186 156 

С.ГОРНА МАХАЛА 142 271 105 

С.ДОЛНА МАХАЛА 413 388 329 

С.ДУВАНЛИИ 519 566 451 

С.ДЪЛГО ПОЛЕ 1948 2049 1735 

С.ЖИТНИЦА 1531 1454 1361 

С.ИВАН ВАЗОВО 273 313 221 

С.КАЛОЯНОВО 2593 2612 2205 

С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО 97 207 77 

С.ПЕСНОПОЙ 428 450 346 

С.РЪЖЕВО 188 261 156 

С.РЪЖЕВО КОНАРЕ 1253 1452 1081 

С.СУХОЗЕМ 101 170 73 

С.ЧЕРНОЗЕМЕН 330 398 255 

Всичко за общината: 10740 11475 9179 
Източник: ГРАО. 

Броят на населението по населени места е разпределено неравномерно. От цялото 
население на общината към края на 2020 г., в общинския център и южната част на 
общината е съсредоточено 79,56 % от него, а в северната части и периферните 
североизточни села – 20,44 %. Намаляващият брой на населението на общината, при 
непроменената площ на територията ѝ, дава отражение и върху гъстотата на населението. 
Този показател е един обективен критерий за степента на населеността на територията. 
При средна гъстота на населението през 2010 г. тя намалява на 35,30 д/кв. км, през 2015 г. 
е 32,32 д/кв. км, а в края на 2020 г. е вече 31,81 д/кв. км. Гъстотата на населението на 
община Калояново е два пъти по-ниска от показателя за страната - 63 д/кв. км и за Южен 
централен район - 63,06 д/кв. км и три и половина пъти по-малка от гъстотата на 
населението на област Пловдив - 111,54 д/кв. км. Спрямо гъстотата на населението на 
останалите общини от област Пловдив, прави впечатление, че община Калояново е преди 
общините Брезово, Кричим, Лъки, Перущица и Хисаря.  

Обективно, община Калояново се очертава като една от общините с ниска гъстота 
на населението, съчетано с неравномерното разпределение на населението, се отразяват 
негативно и върху възможностите за ефективно използване на разполагаемите поземлени 
ресурси, за нормалното функциониране на обектите за първично обслужване на 
населението и др. 
Таблица : Разпределение на населението на община Калояново 
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Година 
Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2010 12270 6029 6241 - - - 12270 6029 6241 

2011 11793 5823 5970 - - - 11793 5823 5970 

2012 11602 5705 5897 - - - 11602 5705 5897 

2013 11478 5656 5822 - - - 11478 5656 5822 

2014 11342 5590 5752 - - - 11342 5590 5752 

2015 11234 5555 5679 - - - 11234 5555 5679 

2016 10994 5446 5548 - - - 10994 5446 5548 

2017 10822 5334 5488 - - - 10822 5334 5488 

2018 10659 5234 5425 - - - 10659 5234 5425 

2019 10518 5182 5336 - - - 10518 5182 5336 

2020 11057 5475 5582 - - - 11057 5475 5582 
Източник: НСИ. 

Териториалното разпределение на населението е твърде неравномерно по 
населени места. С относително по-висок брой на населението, освен общинския център, са 
селата Дълго поле, Житница, Ръжево Конаре и Бегово. Причините за това са свързани с 
естественото им географско разположение и транспортна достъпност, което прави 
възможно осъществяването на ежедневни трудови миграции до близките по-големи 
населени места като Пловдив, Карлово и Сопот, както и наличните терени за реализиране 
на различни земеделски дейности. И четирите населени места в непосредствена близост 
до общински път PDV1057 Калояново-Старо Железаре, второкласен път Пловдив – 
Карлово и ж.п. линията Пловдив – Карлово. Към момента има само едно населено място – 
с. Отец Паисиево, с жители под 100 човека. По данни на ГРАО към момента в община 
Калояново няма населено място без население.  
Таблица: Групи населени места в община Калояново според броя на населението 

Групи населени места 2021 г. 

До 50 д. 0 

От 51 д. до 100 д. 1 

От 101 д. до 200 д. 4 

От 201 д. до 500 д. 4 

От 501 д. до 1000 д.  2 

Над 1001 д. 4 

Над 10 000 д. 0 

Общо:  15 
                Източник: НСИ. 

Анализирайки в ретроспективен аспект демографското развитие по години на 
преброяване, могат да се установят две противоположни тенденции. До 80-те години на ХХ 
век в страната е налице непрекъснато нарастване на броя на населението, като прираст с 
най-високи стойности се отчита през средата на миналия век, след което темпът на 
нарастване постепенно спада, но запазва положителната си стойност. В резултат на 
неблагоприятните демографски процеси (отрицателно естествено възпроизводство и 
миграции) периодът 1985-2011 г. се характеризира с непрекъснато намаляване на броя на 
населението. Аналогично е развитието и на община Калояново - намаляване броя на 
населението се отчита след 1985 г. През последните години интензитетът в динамиката на 
населението на общината намалява в резултат на взаимосвързаното влияние на 
демографските и социално-икономическите условия.   
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Фигура : Динамика на населението на община Калояново 
Източник: НСИ. 

 

Година 
Население 

(брой) 

1934 23526 

1946 25114 

1956 24588 

1965 21786 

1975 19032 

1985 16671 

1992 15144 

2001 13649 

2011 11793 

2019 10518 

2020 11057 
                                                Източник: НСИ. 

2.6.2. Движение на населението 
2.6.2.1. Естествен прираст 

 Отражение върху броя на населението оказва неговото естествено и механично 
движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската 
жизненост на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство оказват 
влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на раждаемостта 
се влияят някои от специфичните възрастови контингенти, които са определящи за 
оразмеряване на обекти на образователната инфраструктура – детски заведения, училища 
и др.  
 Естественият прираст на населението е резултативна величина от раждаемостта и 
смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за 
демографската характеристика на населените места и териториалните единици. Броят на 
родените през наблюдаваните години (2010 – 2019 г.) се движи от 80 до 100 или средно за 
периода 88,90.  
Таблица : Демографски показатели, характеризиращи динамиката на населението в община Калояново 

Година Живородени Умрели Естествен прираст 
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всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2010 85 40 45 328 173 155 -243 -133 -110 

2011 85 53 32 305 143 162 -220 -90 -130 

2012 87 48 39 309 163 146 -222 -115 -107 

2013 100 50 50 302 144 158 -202 -94 -108 

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: НСИ. 

 Съответно, коефициентът на раждаемост е както следва, при общо за страната от 
8.8 ‰ за 2019 г.:  

Година 
Коефициент на раждаемост 

(‰) 

2010 6,93 

2011 7,21 

2012 7,50 

2013 8,71 

2014 8,38 

2015 7,30 

2016 7,00 

2017 8,69 

2018 9,85 

2019 7,61 
                                    Източник: НСИ. 

 По-сериозен проблем, свързан с естественото движение на населението в община 
Калояново е високата смъртност, което е и основната причина за високия отрицателен 
естествен прираст на населението. Смъртността превишава трикратно раждаемостта като 
абсолютен брой. Коефициентът на смъртност е както следва, при общо за страната от 15.5 
‰ за 2019 г.:  

Година 
Коефициент на смъртност 

(‰) 

2010 26,73 

2011 25,86 

2012 26,63 

2013 26,31 

2014 25,04 

2015 28,75 

2016 28,65 

2017 27,72 

2018 29,08 

2019 25,19 

                                      Източник: НСИ. 
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 Ниската раждаемост и високата смъртност на населението на община Калояново са 
причина и за отрицателния естествен прираст на населението. Данните показват, че само 
по пътя на естественото движение на населението броят на населението в общината 

намалява. 
Фигура : Естествен прираст на населението в община Калояново 
                     Източник: НСИ. 

За периода 2010-2020 г. се забелязва постоянен отрицателен естествен прираст, 
което се дължи, както на ниската раждаемост, така и на високата смъртност. В сравнение с 
данните за областта, региона и страната, стойността по този показател е изключително по-
неблагоприятна. За 2020 г. коефициента на естествен прираст на община Калояново е -
18,27 ‰, което е почти два пъти повече от измеренията на показателя за страната -9,5 ‰, 
за Южен централен район -9,6 ‰, и за област Пловдив -8,3‰. Отклоненията в 
коефициента за смъртност при относително постоянни стойности на коефициента на 
раждаемост се отразяват обратнопропорционално на коефициента на естествен прираст. 
Ниски стойности на коефициента на естествен прираст откриваме в периодите с висок 
коефициент на смъртност а относително високи – в периодите с относително нисък 
коефициент на смъртност.        
Таблица : Коефициент на естествен прираст на община Калояново 

Година 
Коефициент на естествен прираст 

(‰) 

2010 -19,80 

2011 -18,66 

2012 -19,13 

2013 -17,60 

2014 -16,66 

2015 -21,45 

2016 -21,65 

2017 -19,04 

2018 -19,23 

2019 -17,59 

 -18,27 
                                      Източник: НСИ. 
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Наблюдението върху показателите за динамика на населението в изследвания 
период, потвърждават допускането, че фактор с интензифициращо влияние върху 
демографските процеси в общината е способността на общинската икономика, в частност 
на с. Калояново, да генерира икономическа стабилност и перспектива за местната 
общност. 
             За 2019 г. в община Калояново са сключени 40 брака и са реализирани 10 
бракоразвода.  

2.6.2.2. Механичен прираст 
Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и механичният 

прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените лица. След интензивната 
миграция на населението, община Калояново е свързана и тези процеси, които през 
последните години са с относително постоянна интензивност.  

Данните за механичното движение на населението в община Калояново показват, че 
средно за разглежданият период в общината са се заселили 339 души, а са я напуснали 
средно 214 души. За периода 2010 - 2020 г. стойността на механичния прираст е 
променлива и положителни стойности (единствено за 2016 г. е с отрицателна стойност на 
показателя). С най-ниски стойности механичния прираст е бил в диапазона от 2016 г. до 
2018 г.  
Таблица : Механичен прираст 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2010 423 219 204 312 161 151 111 58 53 

2011 284 140 144 181 84 97 103 56 47 

2012 190 73 117 159 76 83 31 -3 34 

2013 235 104 131 157 59 98 78 45 33 

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: НСИ. 

Миграционните процеси, представени от механичното движение на населението в 
община Калояново, се характеризират със задържане равнището на миграционния оборот 
относително постоянен. Това до голяма степен се дължи на слабите финансови 
възможности на местното население и желанието на не малка част от активното население 
в големите градове за спокоен живот на село и ежедневно пътуване до работното място. 
Търсенето на имоти в населени места около големите градове особено се изостри по 
време на пандемичната криза. По данни на НСИ за 2020 г. в общината са се заселили 1000 
души. 

Миграцията от община Калояново засяга предимно хора в активна възраст и 
процесът е свързан с все по-интензивното преразпределение на населението и най-вече 
струпването му в големите градове за сметка на малките и средни селища. Този тип 
миграция е свързана основно със създаването/ осигуряването на по-добри икономически и 
социални условия за живот, търсене на професионална реализация или получаване на по-
добро образование. 
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2.6.3. Качествени характеристики на населението 
2.6.3.1. Полова структура 

Половата структура на общината е благоприятна за естественото възпроизводство 
на населението, като в изследвания период 2010 - 2020 г. съотношението се запазва с 
почти равен брой мъжете и жените – 49 % са мъжете и 51% са жените. 
Таблица: Полова структура на населението на община Калояново по години 

Година Всичко  Мъже  Жени  

2010 12270 6029 6241 

2011 11793 5823 5970 

2012 11602 5705 5897 

2013 11478 5656 5822 

2014 11342 5590 5752 

2015 11234 5555 5679 

2016 10994 5446 5548 

2017 10822 5334 5488 

2018 10659 5234 5425 

2019 10518 5182 5336 

2020 11057 5475 5582 
                             Източник: НСИ. 
 
 

Фигура : Полова структура на населението на община Калояново 
 Източник: НСИ. 

2.6.3.2. Възрастова структура 
Като цяло населението на община Калояново застарява – средно за разглежданият 

единадесет годишен период лицата над 61 години съставляват 34,59 % от общия брой на 
населението.  

Възрастовата структура на община Калояново е от регресивен тип, т.е. населението 
във възрастовата група от 0 до 14 г. съставлява средно 12,04% от общия брой на 
населението за периода 2010 – 2020 г. 

За същият период дела на лицата в трудоспособна възраст е средно 53,37%, като 
се наблюдава по-сериозно намаление в периода 2018 - 2019 г. Намалението на лицата в 
трудоспособна възраст за разглеждания период средно е с 3,5%.  

Оценка на тези показатели може да се направи в контекста на темпа на 
демографско остаряване, коефициента на възрастова зависимост и коефициента на 
демографско заместване за общината.  
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Темпът демографско остаряване показва темпът на нарастване на относителния 
дял на населението в над трудоспособна възраст (според определената възрастова 
граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. 
Средногодишният темп на демографско остаряване на населението в община Калояново е 
21 %, което е по-ниско от средногодишния темп за страната – 101.5% в периода.  

Коефициентът на възрастова зависимост в община Калояново, изчислен като 
съотношение на лицата в така наречените „зависими възрасти“ (малолетни лица и лица в 
пенсионна възраст) към трудоспособното население за разглеждания период по данни на 
НСИ е 87,39%. Този коефициент е доста по-висок от средния за страната в този момент – 
34,30% и за областта – 33,22%. Коефициентът означава, че на 100 души в трудоспособна 
възраст в община Калояново се има 87, които не могат да се трудят. Всичко това показва, 
че процесите свързани със застаряване на населението са силно изразени.  

За община Калояново, към 2019 г. коефициентът на демографско заместване е 
20,27% и е доста по-неблагоприятен от този на страната – 66%. Коефициентът е показател 
за съотношението между влизащите и излизащите от пазара на труда – тоест, на 100 
пенсиониращи се лица в общината, по данните от 2020 г., на пазара на труда влизат 20 
лица. 
Таблица : Възрастова структура на населението на община Калояново за периода 2010 
– 2020 г.  

Година 
Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

2010       

  Под трудоспособна възраст 1389 740 649 - - - 

  В трудоспособна възраст 6380 3563 2817 - - - 

  Над трудоспособна възраст 4501 1726 2775 - - - 

2011 
      

  Под трудоспособна възраст 1420 779 641 - - - 

  В трудоспособна възраст 6132 3395 2737 - - - 

  Над трудоспособна възраст 4241 1649 2592 - - - 

2012 
      

  Под трудоспособна възраст 1409 761 648 - - - 

  В трудоспособна възраст 6064 3366 2698 - - - 

  Над трудоспособна възраст 4129 1578 2551 - - - 

2013 
      

  Под трудоспособна възраст 1386 746 640 - - - 

  В трудоспособна възраст 6059 3368 2691 - - - 

  Над трудоспособна възраст 4033 1542 2491 - - - 

2014 
      

  Под трудоспособна възраст 1381 738 643 - - - 

  В трудоспособна възраст 5979 3328 2651 - - - 

  Над трудоспособна възраст 3982 1524 2458 - - - 

2015 
      

  Под трудоспособна възраст 1346 720 626 - - - 

  В трудоспособна възраст 6013 3357 2656 - - - 

  Над трудоспособна възраст 3875 1478 2397 - - - 

2016 
      

  Под трудоспособна възраст 1309 702 607 - - - 
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  В трудоспособна възраст 5911 3288 2623 - - - 

  Над трудоспособна възраст 3774 1456 2318 - - - 

2017 
      

  Под трудоспособна възраст 1311 690 621 0 0 0 

  В трудоспособна възраст 5835 3240 2595 0 0 0 

  Над трудоспособна възраст 3676 1404 2272 0 0 0 

2018 
      

  Под трудоспособна възраст 1312 678 634 - - - 

  В трудоспособна възраст 5781 3197 2584 - - - 

  Над трудоспособна възраст 3566 1359 2207 - - - 

2019 
      

  Под трудоспособна възраст 1313 674 639 - - - 

  В трудоспособна възраст 5740 3184 2556 - - - 

  Над трудоспособна възраст 3465 1324 2141 - - - 

2020       

  Под трудоспособна възраст 1330 685 645 - - - 

  В трудоспособна възраст 6156 3395 2761 - - - 

  Над трудоспособна възраст 3571 1395 2176 - - - 
Източник: НСИ. 

От изложеното можем да заключим, че процесите на остаряване на населението в 
общината за интензивни и с ясна негативна тенденция. Община Калояново „остарява“ и 
динамично губи възможностите си за възпроизводство на трудоспособното, активно 
население. Общината разполага с ограничен дял на младежкото население относително 
висок дял на възрастното население. В тази връзка местната общност трябва да вложи 
значителен ресурс и усилия за съхраняване чрез инвестиции не само в модерна жизнена 
среда и привличане на производства, създаващи добре платени и сигурни работни места, 
но и в подкрепата/създаването на възможности за личностно развитие, продължаващо 
обучение и образование, развлечения, по-добра грижа за децата. Необходима е добре 
осъзната и включила всички заинтересовани страни местна младежка политика, която не 
само да препише буквите от действащите национални норми, но осъзнато да приложи 
възможните мерки и действия за „оставане на младите хора“ в общината. Задържането на 
младите хора има пряка връзка и с липсата на средно училище. 

Защото структурният проблем пред общината не е в намаляването на населението, 
а в неговото остаряване, в невъзможността местната общност да се възпроизвежда като 
икономическа сила, което силно ограничава конкурентостта й спрямо подобни общини в 
европейското пространство на регионите. Заключението се аргументира и от 
наблюденията изложени в цялата разработка. 

 
Таблица : Възрастови съотношения в община Калояново за 2019 г.   

Година 

Съотношения 

0 - 14/ 
15 - 64 

65+/ 
15 - 64 

0 - 14, 
65+/ 

15 - 64 

65+/ 
0 - 14 

60 - 64/ 
15 - 19 

2019 19,9 50,9 70,9 255,8 174,6 

 



37 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ  

2.6.3.3. Образователна структура 
Състоянието на образователната структура на населението е важен показател за 

цялостното ниво на човешко развитие в дадена територия. Това произлиза от факта, че 
образователното равнище на населението има пряко отношение както към чисто 
демографски негови характеристики (нива на раждаемост, коефициента на детност, 
детската смъртност и т.н.), така и към цялостния социално-икономически статус на 
населението, и възможностите за неговото развитие – било то на базата на местните 
условия и ресурси или посредством външни фактори (чужди инвестиции). 

Община Калояново има влошени показатели на образователната структура. Според 
последното преброяване от 2011 г. около 20% от населението е с начално, незавършено 
начално образование или никога не е посещавано училище. 

С най-висок дял са лицата, завършили средно образование – 38 %, следвани от 
тези с основно образование – 37 % и начално образование – 12%. Лицата с висше 
образование са 6 % от населението на 7 и повече навършени години. С незавършено 
начално образование са 5%. На територията на общината няма данни за наличието на 
неграмотни. Хората, които никога не са посещавали училище са 2% от общия брой на 
населението. 

Фигура : Образователна структура на община Калояново за 2011 г. (в %) 
Източник: НСИ. 

Можем да заключим, че образователният ценз на населението в общината е 
сравнително добър на фона на наблюденията за областта, региона и страната. Това е 
конкурентно предимство в ситуация на състезание между регионите за задържане и 
развитие на висококачествен човешки ресурс, изискващо подкрепата и насърчаването на 
производства и икономически дейности с висока добавена стойност на територията на 
общината, създаващи добре платени и устойчиви работни места за лица с висше 
образование. 

За община Калояново на първо място стои проблема за по-ниската степен на 
образованост на населението като цяло, който проблем е свързан до голяма степен със 
влошената възрастова структура и застаряващото население. Наличието на необразовано 
население, води до множество социално-икономически проблеми за територията, в т.ч. 
липса на капацитет от човешки ресурси за развитието й.  
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Липсата на средно училище дава пряко отражение върху образователното равнище 
на населението.   

2.6.3.4. Етническа структура 
Спрямо данните от националното преброяване през 2011 г. и посочените отговори 

на въпроса за етническа принадлежност, 87% от населението на общината се 
самоопределят като принадлежащи към българската етническа група. Малка част - 6 % са 
се самоопределили като цигани и 5% са се определили като турци. Около 2% не са 
самоопределили етническата си принадлежност. 
 

Фигура : Етническа структура на община Калояново  (в %) 
Източник: НСИ 

Община Калояново е населена предимно от българи, турци и цигани, но е смесена в 
конфесионално отношение. 

Три от селата на общината (Калояново, Житница и Дуванлии) са католически (като 
в Калояново православните българи са повече), а останалите са православни с 
незначително мюсюлманско малцинство. Общо католиците в общината са 3600 души. 

На територията на община Калояново е налице пълна религиозна търпимост. 
 

2.6.4. Икономическа характеристика на населението 
Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за икономическото 

развитие, тъй като човешкият фактор е свързващо звено между останалите фактори на 
производството и от него зависи тяхното пълноценно използване. В условията на криза, 
тенденциите в изменението на коефициентите на заетост и безработица сменят посоката 
на своето развитие, тъй като започва процес на свиване на производството и 
освобождаване на персонал, поради намаленото вътрешно и външно търсене на 
произвежданите стоки и услуги.  

По данни на НСИ от Националното преброяване през 2011 г. 38,14% е икономически 
активното население на община Калояново, а 61,86% е икономически не активното 
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население. 81,45% от икономически активните са заети хора и 18,55% са безработните. По 
отношение на икономически неактивните с най-голям дял са пенсионерите – 73,37%, 
следвани от лицата заети с домашни и семейни задължения – 12,65%, учениците – 6,55% и 
други неактивни – 8,43 % (младежи, лица с увреждания и др.).  

Коефициентът на икономическа активност в община Калояново към 2011 г. е 
38,14%, което е много по-ниско от средните стойности за страната като цяло (52%).  

Средното равнище на безработицата през 2012 г. е 18,55%, което е по-високо от 
средното за областта и 12,3% за страната. За периода 2009-2012 г. в община Калояново е 
налице устойчива тенденция на нарастване увеличаване на безработицата – от 9,21% в 
началото на периода до 17,73% през 2012 г.  

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ средната безработица за разглежданият 
единадесетгодишен период е 408 души/годишно. Прави впечатление, че безработицата е 
най-висока сред лицата над 55 годишна възраст и тези с работническа професия или без 
квалификация, и средно образование. По отношение на рисковите групи безработицата е 
най-висока сред хората с намалена работоспособност.  
Таблица : Безработица в община Калояново за периода 2010 – 2020 г.  

Показател 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой 
безработни 

463 473 548 571 558 453 314 365 257 231 257 

От тях жени  241 247 285 286 293 246 165 139 140 138 160 

Равнище на 
безработица  

9,57 11,85 13,73 14,31 13,98 11,35 7,87 6,64 6,44 5,79 6,44 

Образователна 
структура:  

           

Висше  8 14 21 19 21 18 10 13 11 17 11 

Средно  168 150 197 188 188 154 104 102 107 96 135 

Средно 
професионално  

127 102 110 126 180 106 77 80 79 66 85 

Основно  150 180 142 160 161 117 82 65 64 58 56 

Начално  137 179 188 204 188 164 118 85 75 60 53 
Източник: ДБТ. 

Въпреки че е малко над средната за страната (5.5%), тенденцията за равнището на 
безработица за община Калояново следва тенденцията на национално ниво – спад от 2015 
г. насам с 43,27%, което до голяма степен се дължи на увеличения обем програми и 
инициативи за създаване на заетост, както и много насърчителни режими, които изискват 
регистрация в Бюрата по труда за лицата, желаещи да ползват подкрепа, когато оценяваме 
числата в тази сфера.  

Все още остава относително висок дела на безработните жени – 213 души/средно 
годишно. Тенденцията при регистрираните безработни младежи до 29г. и при лицата над 
55 г. се запазва постоянна през периода, с известни колебания в посока увеличение и 
намаление, дължащи се на миграционните процеси в общината и възможностите за 
сезонна работа в страната и чужбина. 

Сухата статистика и достъпните данни подкрепят извода, че местната икономика е с 
ограничени възможности да създава работни места, които да имат необходимост от 
различен по качества човешки ресурс. От изложеното по показателите дотук можем да 
кажем, че няма доказателства за възможността на местната икономика да създава и 
поддържа достатъчно работни места, които да усвояват наличния икономически активен 
човешки ресурс и да привличат допълнителен такъв. Впечатлението, през призмата на 
заетостта на човешкия ресурс е, че местната икономика няма устойчиво и настъпателно 
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развитие, че по-скоро се движи в един кръг от слаби спадове и още по-слаби подеми без 
това да води до практически измерим растеж.  

2.6.5. Демографска прогноза 
В съответствие с изискванията на нормативната уредба по териториално и селищно 

устройство се предлага три вариантна времева прогноза (за периода 2022-2037 г.). 
Плановото задание за изготвяне на ОУПО не е препоръчало подход, времеви хоризонт и 
пространствена (по населени места) прогноза за общия брой на населението.  

Освен по показателя “общ брой на населението” е съставена прогноза и за общите и 
за специфични възрастови и други структури, имащи отношение към развитието на 
отделни функционални системи на Общия устройствен план на общината.  

При разработването на отделните варианти на демографската прогноза се отчитат 
както досегашните тенденции в демографското ретроспективно развитие, така и 
очакваното въздействие на различни по своя характер фактори. В този смисъл са и 
различията в числовите величини на отделните варианти на демографската прогноза за 
община Калояново. Разработените варианти на демографската прогноза са:  

 Песимистичен, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с 
относително неблагоприятно развитие на социално-икономическия комплекс на 
общината и продължаващо влошаване на демографските процеси;  

 Тенденциален, при който е заложено запазване на тенденциите от досегашното 
демографско, социално-икономическо и инфраструктурно развитие на община 
Калояново; 

 Оптимистичен, основаващ се на вероятностното доминиращо влияние на 
фактори, които ще оказват относително благоприятно въздействие върху 
демографските процеси (основно на естествено възпроизводство на 
населението) и на икономиката – по-нататъшно развитие на икономическите, 
туристическите функции на общината, развитие на модерен аграрен сектор, 
развитие на съвременна техническа и социална инфраструктура и др.  

При прогнозите за демографското развитие на община Калояново се използват 
класическите демографски методи за прогнозиране. В основата им се залагат по 
възрастовите вероятности за доживяване, очакваните коефициенти на раждаемост, 
смъртност, плодовитост, емиграция и имиграция и пр. Тези чисто демографски методи на 
прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и фактори с подчертан социално-
икономически характер.  

Важна особеност на демографската прогноза за община Калояново (и по трите 
варианта) е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за числовите 
величини на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени в детеродна 
възраст), брачността, броя на живородени момичета и др. Причината за това е, че в 
прогнозния период (2022-2037 г.) няма обективни основания да се счита, че в контингента 
жени във фертилна възраст ще настъпят съществени промени. С очакваното нарастване 
на коефициента на раждаемост (по оптимистичния вариант) се залага и хипотезата да 
настъпят не много големи промени и в броя на жените във фертилна възраст след 2022 г. 
Очакванията са коефициентът на интегрална фертилност да е между 1,85-1,95.  

Друга важна особеност на демографската прогноза за община Калояново за срока 
на действие на ОУПО е, че и по трите варианта, като важни ориентири, се отчитат 
тенденциите, заложени в демографската прогноза на страната и на областта, разработена 
от НСИ. Тези тенденции са негативни и показват, че броят на населението дори и при 
оптимистичните варианти ще намалява.  

Прилаганият метод за разработване на демографската прогноза на община 
Калояново, и особено по тенденциалния вариант, се базира на предвижданията за 
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очакваното бъдещо развитие на естествения и на механичния прираст на населението. Те 
са с хипотезен характер и отчитат сегашната динамика на отрицателен, макар и не така 
значим, естествен и механичен прираст и очакваните тенденции в раждаемостта, 
смъртността, а така също и предвижданията за фертилността на жените, заселванията и 
изселванията. Тези демографски процеси се отчитат и при останалите два варианта на 
прогнозата (песимистичен и оптимистичен), но очертаните тенденции се коригират към 
намаляване на отрицателните стойности на естествения и на механичния прираст. Това в 
крайна сметка, обосновава и по-ниските темпове на обезлюдяване на територията, а при 
оптимистичния вариант на прогнозата - по-слабо намаляване на сегашния брой на 
населението.  

2.6.5.1. Прогноза за броя на населението 
По отделните варианти на демографската прогноза, като основни изходни 

параметри на хипотезата за демографското развитие средно за общината се възприемат 
следните стойности на:  

 Репродуктивни очаквания за среден брой деца в :  
o Песимистичен вариант – 1,6 - 1,7; 
o Тенденциален вариант - 1,7 - 1,8;  
o Оптимистичен вариант – 1,8 - 1,9;  

 Обща раждаемост: 
o Песимистичен вариант – 6,8 – 7,6‰;  
o Тенденциален вариант – 7,7 - 7,9‰ ;  
o Оптимистичен вариант – 7,3 - 7,4‰.  

 Задържане на общата смъртност на населението – и по трите варианта в 
диапазона – 25 - 27 ‰. 

 Запазване и леко увеличаване на средната продължителност на живота – и по 
трите варианта около 73 -75 години.  

 По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че благодарение на 
съхранения си природен потенциал, благоприятната екологична обстановка в 
общината, на развитието на социално-икономическия и инфраструктурен 
комплекс, общината ще се утвърждава като привлекателно място за живеене. 
Това ще води до ограничаване на изселванията и до нарастване на 
заселванията. В този смисъл, в демографската прогноза не се отдава голямо 
значение на влиянието на механичния прираст.  

Таблица : Прогноза за броя на населението на община Калояново за периода 2022-2037 г. 
(по варианти) 

Прогнозен 
хоризонт 
по години 

Варианти на прогнозата (брой) 

I вариант  
(при хипотеза за 
конвергентност) 
РЕАЛИСТИЧЕН 

II вариант  
(при хипотеза за 

относително 
ускоряване) 

ОПТИМИСТИЧЕН 

III вариант  
(при хипотеза за 

относително 
забавяне) 

ПЕСИМИСТИЧЕН 

2022 10540 10556 10523 

2023 10344 10376 10310 

2024 10152 10198 10102 

2025 9963 10024 9898 

2026 9778 9853 9698 

2027 9596 9684 9502 

2028 9417 9519 9310 

2029 9242 9356 9122 
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2030 9070 9196 8938 

2031 8902 9039 8757 

2032 8736 8884 8581 

2033 8573 8732 8407 

2034 8414 8583 8237 

2035 8258 8436 8071 

2036 8104 8292 7908 

2037 7953 8150 7748 

 
Таблица : Прогноза за броя на населението на община Калояново за периода 2022-2037 г. 
(по варианти) с отчитане тенденцията на положителен механичен прираст  

Прогнозен 
хоризонт 
по години 

Варианти на прогнозата (брой) 

I вариант 
(при хипотеза за 
конвергентност) 
РЕАЛИСТИЧЕН 

II вариант  
(при хипотеза за 

относително 
ускоряване) 

ОПТИМИСТИЧЕН 

III вариант  
(при хипотеза за 

относително 
забавяне) 

ПЕСИМИСТИЧЕН 

2022 10740 10856 10623 

2023 10740 10971 10508 

2024 10741 11083 10396 

2025 10741 11194 10286 

2026 10741 11302 10178 

2027 10741 11409 10073 

2028 10742 11514 9969 

2029 10742 11617 9868 

2030 10742 11718 9769 

2031 10742 11818 9671 

2032 10742 11916 9576 

2033 10743 12012 9483 

2034 10743 12107 9391 

2035 10743 12200 9301 

2036 10743 12291 9213 

2037 10743 12381 9127 

 
Оптимистичният вариант на демографската прогноза може да се определи като 

относително най-благоприятен в сравнение с останалите два. Макар че и при него е 
заложена хипотезата за намаляване на броя на населението, темповете на този спад са 
по-благоприятни в сравнение с песимистичния и тенденциалния вариант.  

Числовите стойности на разчетите за броя на населението по оптимистичния 
вариант на прогнозата за община Калояново, се основават на очакванията за влиянието на 
някои благоприятни демографски и икономически фактори.  

Заложена е и хипотезата, че броят на населението в под трудоспособна възраст ще 
стабилизира своя относителен дял и ще го запази относително стабилен спрямо 
състоянието си през 2020 г.  

Същото се отнася и за естественото движение на населението. Този вариант на 
прогнозата е най-благоприятен за развитие на населението в общината, защото се базира 
на стимулиране на възможностите за неговото нарастване по естествен път.  
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Важно е да се отчете влиянието на положителните тенденции на механичния 
прираст върху цялостната демографска обстановка в общината. Увеличаването на броя на 
заселилите се дава шанс за запазване равнището на броя на населението в следващите 
петнадесет години, вкл. и известно увеличение при оптимистичния вариант. 

2.6.5.2. Прогноза за възрастовата структура на населението 
Прогнозата за възрастовите структури на населението е представена в класическия 

разрез – по основни възрастови групи - „в под трудоспособна“, „в трудоспособна“ и „над 
трудоспособна“ възраст. От методическа гледна точка, при прогнозиране на възрастовата 
структура на населението се прилага метода на т.нар. „повъзрастово“ придвижване. 
Прогнозата за основните възрастови групи е от значение за прогнозиране на активното 
население, в т.ч. и на работната сила. 
Таблица : Прогноза за възрастовата структура на населението на община Калояново 
за периода 2022-2037 г. (по варианти) 

Година 

I вариант 
(при хипотеза за 
конвергентност) 
РЕАЛИСТИЧЕН 

II вариант 
(при хипотеза за 

относително 
ускоряване) 

ОПТИМИСТИЧЕН 

III вариант 
(при хипотеза за 

относително 
забавяне) 

ПЕСИМИСТИЧЕН 

ПТВ ТВ НТВ ПТВ ТВ НТВ ПТВ ТВ НТВ 

2022 1305 6041 3505 1307 6051 3510 1303 6032 3499 

2023 1281 5929 3439 1285 5947 3450 1277 5910 3428 

2024 1257 5819 3375 1263 5846 3391 1251 5790 3359 

2025 1234 5711 3313 1241 5746 3333 1226 5673 3291 

2026 1211 5604 3251 1220 5647 3276 1201 5559 3225 

2027 1188 5500 3191 1199 5551 3220 1177 5447 3159 

2028 1166 5398 3131 1179 5456 3165 1153 5337 3096 

2029 1145 5297 3073 1159 5363 3111 1130 5229 3033 

2030 1123 5199 3016 1139 5271 3058 1107 5123 2972 

2031 1102 5102 2960 1119 5181 3005 1084 5020 2912 

2032 1082 5007 2905 1100 5092 2954 1063 4918 2853 

2033 1062 4914 2851 1081 5005 2903 1041 4819 2795 

2034 1042 4823 2798 1063 4919 2854 1020 4722 2739 

2035 1023 4733 2746 1045 4835 2805 999 4626 2684 

2036 1004 4645 2695 1027 4753 2757 979 4533 2629 

2037 985 4559 2644 1009 4671 2710 960 4441 2576 
Легенда: ПТВ – подтрудоспособна възраст, ТВ – трудоспособна възраст, НТВ – 
надтрудоспособна възраст 

От представените три варианта значение за община Калояново има оптимистичният 
вариант, който дава възможност за относително запазване на населението в 
трудоспособна възраст, увеличаване на лицата в подтрудоспособна възраст и повишаване 
коефициента на възрастово заместване. 

2.6.5.3. Прогноза за икономически активното население 
Прогнозата за икономическата активност на населението е представена в разрез 

„заети“ и „безработни“ в трудоспособна възраст.  
Таблица : Прогноза за икономически активното население на община Калояново за 
периода 2022-2037 г. (по варианти) 

Година 
I вариант  

(при хипотеза за 
конвергентност) 

II вариант  
(при хипотеза за 

относително 

III вариант 
 (при хипотеза за 

относително забавяне) 
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РЕАЛИСТИЧЕН ускоряване) 
ОПТИМИСТИЧЕН 

ПЕСИМИСТИЧЕН 

Заети Безработни Заети Безработни Заети Безработни 

2022 5789 252 5798 253 5780 252 

2023 5682 248 5699 248 5663 247 

2024 5576 243 5602 244 5549 242 

2025 5472 238 5506 240 5437 237 

2026 5370 234 5412 236 5327 232 

2027 5271 230 5319 232 5219 227 

2028 5173 225 5228 228 5114 223 

2029 5076 221 5139 224 5010 218 

2030 4982 217 5051 220 4909 214 

2031 4889 213 4964 216 4810 210 

2032 4798 209 4880 213 4713 205 

2033 4709 205 4796 209 4618 201 

2034 4621 201 4714 205 4524 197 

2035 4535 198 4633 202 4433 193 

2036 4451 194 4554 198 4344 189 

2037 4368 190 4476 195 4256 185 

2.7. Икономическа характеристика 
2.7.1. Обща характеристика 
Особеностите на икономиката на община Калояново са обусловени от специфичния 

равнинен терен, на наличните природни дадености, близостта до удобните транспортни 
трасета, минаващи през територията и подходящият за земеделие климат.  Допълнителни 
възможности за развитие на местната икономика и стимулиране на нейната 
диверсификация дава факта, че тя е част от област Пловдив - вторият по големина 
икономически център в България и част от Южен централен район, който заема второ 
място по социално-икономическо развитие в страната след Югозападен район. Калояново 
попада в териториалния обхват на област след столицата София и това дава 
допълнителни възможности и стимули за диверсификация и развитие на местната 
икономика. 

Икономиката на община Калояново е с изразен промишлено-аграрен характер. 
Основните структуроопределящи отрасли са леката промишленост, търговията, туризма 
(хотелиерство и ресторантьорство) и селско стопанство. Независимо от трудните 
макроикономически условия в страната, местните фирми бележат ръст  през последните 
години.  

Местната икономика е съсредоточена основно в общинския център – с. Калояново и 
най-големите села. Преобладаващата част от активното население е заето в 
обслужващата сфера на обществения и частен сектор на търговията и селското 
стопанство. Не малка част от населението работи в сферата на предприятия от леката 
промишленост, а населението в по-малките населени места се занимава предимно с 
отглеждането на земеделска продукция.  
Таблица: Брой предприятия по икономически дейности в община Калояново 

№ Икономически дейности 
Брой 

предприятия 
за 2016 г. 

Брой 
предприятия 

за 2017 г. 

Брой 
предприятия 

за 2018 г. 

1 Селско, горско и рибно 87 96 89 
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стопанство  

2 Преработваща 
промишленост  

51 55 54 

3 Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 

23 23 23 

4 Строителство 9 11 11 

5 Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети  

117 123 118 

6 Транспорт, складиране и 
пощи  

5 5 4 

7 Хотелиерство и 
ресторантьорство  

24 20 20 

8 Операции с недвижими 
имоти  

7 6 9 

9 Професионални дейности 
и научни изследвания 

11 8 8 

10 Административни и 
спомагателни дейности  

5 5 5 

11 Хуманно здравеопазване и 
социална работа 

14 13 12 

12 Други дейности  6 7 11 

 Общо:  359 372 364 
Източник: НСИ. 

Тридесет и пет процента от предприятията на територията на община Калояново 
развиват своята дейност в сферата на търговията и ремонтите работи по автомобили и 
мотоциклети, 24 % са предприятията в селското и горското стопанство и 15% са фирмите в 
преработващата промишленост. Именно тези три дейности са „гръбнака“ на местната 
икономика. Останалите 28% се поделят от предприятията ангажирани в транспорта, 
туризма, услугите и здравеопазването.  
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Графика: 
Източник: НСИ. 
Прави впечатление, че в периода 2016 – 2018 г. се увеличава дела на действащите 

предприятия средно с 4%. Основно това са фирми в сферата на земеделието и 
преработващата промишленост. Като цяло за разглежданият период броят на работещите 
предприятия на територията на община Калояново остава перманентен, вкл. и отраслово, 
с леки отклонения в посока увеличение и намаление. 

По данни на НСИ, основните икономически показатели на стопанските субекти в 
община Калояново са:  

Таблица: Икономически показатели, основни на нефинансовите предприятия в 
община Калояново  

Година 
Предприятия 

(брой) 

Заети 
лица 

(брой) 

Произведена 
продукция 
(хил. лв.) 

Приходи 
от 

дейността 
(хил. лв.) 

Разходи за 
дейността 
(хил. лв.) 

ДМА 
(хил. лв.) 

2008 231 1 499 67 096 87 588 82 878 32 548 

2009 295 1 446 61 971 79 343 74 747 36 065 

2010 331 1 439 59 684 75 662 71 702 36 923 

2011 339 1 461 69 893 87 791 83 372 39 609 

2012 345 1 547 87 114 111 202 106 169 52 768 

2013 341 1 535 86 025 109 276 102 330 53 848 

2014 357 1 478 87 029 110 113 101 066 56 870 

2015 361 1 468 92 153 114 061 103 066 78 179 

2016 364 1 513 98 238 135 845 119 673 79 482 

2017 376 1 612 111 553 156 597 137 331 81 857 

2018 369 1 665 122 113 170 170 150 486 85 861 

Източник: НСИ. 
Независимо, че търговията е водещ отрасъл по брой регистрирани и 

функциониращи субекти, заетите в нея са около 17%. Основната заетост 
осигуряват предприятията в преработващата промишленост – 50% и земеделието – 
16%.  



47 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ  

Основните икономически показатели показват различна динамика в стопанското 
развитие на община Калояново през последните години. Наблюдават се периоди на възход 
в някои отрасли (селско стопанство и преработваща промишленост) и спад в други 
(хуманно здравеопазване и социални дейности, транспорт, хотелиерство и 
ресторантьорство, и др.), но като цяло общите показатели за развитие на икономиката за 
периода 2008-2018 г. бележат ръст. Увеличава се заетостта, производителността и 
приходите от продажби почти се удвояват за десетгодишен период.  

Със 62% са се увеличили вложенията в ДМА от 2008 до 2018 г. Данните показват 
предприемаческа активност и инвестиции в материални активи от по-ново поколение, които 
дават възможност за технологична модернизация на местните фирми. Това увеличение се 
дължи в известна степен и на наличието на възможности за допълващо финансиране от 
действащите оперативни програми в страната. Справка в ИСУН 2020 показва:  

Таблица : Финансиране по оперативните програми 

 
Общо 

ОПИК 
2014 -2020 г.  

ПРСР 
2014 -2020 г. 

Общ брой договори 54 29 21 

Обща стойност БФП 8 105 271.08 лв. 5 308 395.05 лв. 1 979 742.51 лв. 

Обща стойност 13 223 806.21 лв. 9 041 016.66 лв. 3 365 656.03 лв. 

Общ брой 
бенефициенти 

45 24 21 

На базата на статистическите данни може да се каже, че в община Калояново има 
фирми с висока добавена стойност и експортна ориентация, които дават тласък на 
технологичното обновление и правят местната икономика по-конкурентоспособна. 
Внедряването на нови технологични решения, прилагането на мерки за енергийна 
ефективност и повишаване на производствения капацитет, гарантират стабилност на 
местната  икономика и запазването на работните места. По-високите размери на 
инвестициите и производителността, неминуемо ще доведат и до по-високи доходи на 
заетите в близките години. 

2.7.1.1. Брой и структура на предприятията 
От регистрираните и развиващи дейност на територията на община Калояново 360 

стопански субекти за 2019 г. 91% са микро предприятия с до 9 заети лица, 8% са малките 
предприятия и само 1% са големите предприятия с над 250 заети.  

За разглежданият период се наблюдава относително постоянен брой на микро 
предприятията – средно годишно 337 броя и на малките предприятия – средно годишно 25 
броя. Не се променя равнището на средните предприятия. На територията на община 
Калояново няма големи предприятия.  

Таблица : Относителни дялове на микро, малки, средни и големи предприятия (в 
брой) 

Групи предприятия 
според заетите в тях 

лица 
2015 2016 2017 2018 2019 

Общо 361 364 376 369 360 

Микро до 9 заети 338 337 344 337 329 

Малки от 10 до 49 19 23 28 28 27 

Средни от 50 до 249 4 4 4 4 4 

Големи над 250 - - - - - 

"-" Няма данни 
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Източник: НСИ. 
Таблица : Брой заети лица по видове предприятия 

Групи предприятия 
според заетите в тях 

лица 
2015 2016 2017 2018 2019 

Общо 1 468 1 513 1 612 1 665 1 658 

Микро до 9 заети 619 621 610 673 643 

Малки от 10 до 49 410 453 539 536 531 

Средни от 50 до 249 439 439 463 456 484 

"-" Няма данни 
Източник: НСИ. 
Данните от горната таблица показват, че и трите типа предприятия съгласно Закона 

за малките и средните предприятия, имат еднакво значение за местната икономика, тъй 
като създават заетост с много близки стойности.  

Отрасловата структура на промишлеността се формира основно от производствата 
на хранително-вкусовата и леката промишленост. По-значимите промишлени предприятия 
на територията на община Калояново са:  

 „ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА“ ООД – Производство на меса и колбаси с 
производствена база в с.Житница;  

 „КИТНЕР БЪЛГАРИЯ“ ООД – Производство на машини за хранително-вкусовата 
промишленост с производствена база в с.Калояново;  

 „ИКАЙ” ООД –– млекопреработвателно предприятие; 
 „МАРЕЛИ“ ЕООД - Производство на осветителни тела с производствена база в 

с.Дуванлии;  
 „ДИЕКС“ ООД – Производство на мъжко и детско бельо с производствена база в 

с.Дълго поле;  
 „ЕКОМИКС“ ООД – Варов и бетонен център с производствена база в с.Житница;  
 „ИВАР 11 ООД“ - изработка и монтаж на улуци с неограничени дължини, 

различни цветове и всички необходими свързващи и закрепващи елементи с 
производствена база в с.Калояново;  

 „АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ“ ООД – преработка на етеричномаслени култури и 
производство на продукти от тях с производствена база в с. Отец Паисиево 

 Винарска изба „Домейн Трифонов“ - бутикова, семейна изба, изградена с цел да 
произвежда малки партиди висококачествени вина; 

 Винарна „КАРНЪКА“, разполагаща с лични масиви лозя; 
 Фабрика за жива бира в с. Житница; 
 Розоварната на „Розабул“ ООД в с. Черноземен. Добрите природно–климатични 

дадености за отглеждане на лозя и етерично-маслени култури са предпоставка 
за бъдещото изследване на терените и уедряване на отглежданите масиви. 

Върху икономическото развитие на общината оказва влияние засилената местна 
инициатива за изграждане на индустриални зони допринася и успехът на клъстер „Тракия 
икономическа зона” (ТИЗ), който функционира в Пловдив като голямо публично частно 
партньорство – обединение на 6 индустриални зони, 9 общини - Пловдив, Асеновград, 
Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски и 2 клъстера, с 
действащата индустриална зона Агро-център „Калояново” на площ от 80 ha.  

При характеризирането на икономическото развитие на община Калояново са взети 
предвид показателите за развитие на област Пловдив от Доклада „Регионални профили за 
2020 г.“ на Института за пазарна икономика:   
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Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив е седмият 
най-висок в страната. Доходите на домакинствата нарастват сравнително бързо. Заетостта 
остава относително висока, а безработицата – ниска. Броят на предприятията, подобно на 
размерите на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и на 
произведената продукция, се изравняват със средните за страната. Инфраструктурното 
развитие в областта получава много добра оценка. Както при повечето сравнително 
развити икономически области, нивото на местното данъчно облагане в област Пловдив е 
относително високо и през 2020 г. Развитието на електронното правителство и 
предоставянето на административни услуги на „едно гише“ остават значително по-ниски от 
средните за страната. Пловдив е и една от седемте области, които успяват да привличат 
население. Учениците от областта показват добри резултати и през 2020 г. Тя е сред 
областите с най-голям относителен брой на лекари и легла в болниците. Натовареността 
на наказателните съдии в областта е висока, но това не пречи на бързината на 
правораздавателния процес. Броят на престъпленията е сравнително нисък, а 
разкриваемостта им – относително висока. Съсредоточаването на населението в 
градовете пък предопределя сравнително високите дялове на населението с достъп до 
канализация. Посещенията на местните театри и музеи остават сравнително малко. 

Доходи и стандарт на живот  
Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив продължава 

да нараства с темп, подобен на средния за страната. През 2018 г. той достига 13,1 хил. лв. 
и е седмият най-висок в страната при 15,6 хил. лв. средно за България. Брутните заплати в 
областта също нарастват стабилно до 11,8 хил. лв. годишно при 13,8 хил. лв. в страната. 
По-бърз растеж се наблюдава при доходите на домакинствата и през 2019 г. те стават по-
високи от средните – 6163 лв./лице от домакинството на година при 6013 лв. в страната. 
Нивото на бедност в областта се повишава и през 2019 г. е по-високо от средното за 
страната. Делът на населението, живеещо с материални лишения, е 24,9% (при 19,9% в 
страната), а на населението, живеещо под националната линия на бедност – 22,7% (при 
22,6% в страната).  

По отношение на община Калояново, средната брутна годишна работна заплата е: 
Таблица : Средната брутна годишна работна заплата 

Година 
Средна брутна годишна работна 

заплата 
(в лева) 

2016 9 088 

2017 9 643 

2018 10 288 

             Източник: НСИ. 
 
Средната брутна годишна работна заплата в община Калояново за 2018 г. е 10 288 

лева, което е с около 12% повече спрямо 2016 г.  
Въпреки отчетения ръст, възнагражденията в община Калояново за 2018 г. остават 

по-ниски от средната годишна работна заплата за страната - 13 755 лева и за област 
Пловдив  - 11 780 лева. 

Пазар на труда  
През последните няколко години икономическата активност в област Пловдив расте 

колебливо и през 2019 г. вече изостава от средното ниво в страната с коефициент от 72,7% 
при 74,3% в страната. Въпреки това заетостта остава сравнително висока, а безработицата 
– ниска. Коефициентът на заетост достига 70,3% (при 70,1% за страната), а този на 
безработицата – 2,4% (при 4,2% в страната). Предизвикателство пред пазара на труда 
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остава образованието на работната сила. През 2019 г. то се подобрява, но все още е малко 
по-неблагоприятно от средното за страната. Делът на висшистите в областта достига 26% 
(при 28% в страната), а на хората с основно и по-ниско образование – 20% (при 18% в 
страната). Коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на 
15-19 години към това на 60-64 години е малко по-благоприятен от средния – 68% спрямо 
66% в страната. 

Инвестиции и икономика  
Относителният брой на предприятията в област Пловдив нараства и през 2018 г. се 

изравнява със средния за страната (59 на 1000 души от населението). Почти равни със 
средното ниво за страната са и разходите за придобиване на дълготрайни материални 
активи (близо 2800 лв./човек) и на произведената продукция (около 25,8 хил. лв./човек). 
Преките чуждестранни инвестиции нарастват бавно и през 2018 г. достигат 2861 евро/човек 
от населението при 3560 евро/човек в страната. Въпреки това областта е на седмо място в 
страната с най-голям относителен обем на чуждите инвестиции.  

Област Пловдив изостава и при усвояването на европейски средства. Към 15 юни 
2020 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми е 1494 
лв./човек от населението при 1976 лв./човек в страната. В рамките на областта най-много 
европейски средства усвояват общините Хисаря и Кричим. 

По данни на НСИ за периода 2016 – 2018 г., преките чуждестранни инвестиции в 
община Калояново намаляват от 8337,8 хил. евро за 2016 г., през 9012,2 хил. евро за 2017 
г. до 7953,8 хил. евро за 2018 г. или средно с 5% за разглеждания времеви отрязък. 

Фигура : Преки чуждестранни инвестиции 
Източник: НСИ. 
Предприемаческата активност в община Калояново (34,49 регистрирани 

предприятия на 1000 жители през 2018 г.) е под средните показатели за страната (59 
предприятия на 1000 жители). В динамиката на предприятията в общината, измененията се 
дължат основно на структурните промени в някой сектори, икономическата и демографска 
криза. В следващата година-две ще се отрази и влиянието на Covid-19 кризата върху 
местната икономика и преодоляването й е предизвикателство както за предприемачите, 
така и за местната власт. Прогнозите ни са свързани основно със запазване броя на 
действащите предприятия и секторите, в които оперират и създаване на нови или 
разширяване на съществуващи фирми, при наличие на възможности за осигуряване на 
безвъзмездна помощ, основно по линия на СИФ на ЕС. Важното в случая, вкл. и за 
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привличането на чуждестранни инвестиции, е какви конкурентни предимства и условия за 
бизнес ще създаде община Калояново, спрямо съседните й общини. 

Инфраструктура  
Инфраструктурното развитие в областта получава много добра оценка. Гъстотата на 

пътната мрежа е близка до средната в страната, но гъстотата на железопътната мрежа 
значително я превъзхожда с 5,4 км линии на 100 кв. км територия при 3,6 км в страната. 
Делът на автомагистралите и първокласните пътища в област Пловдив е 17,5% при 18,6% 
в страната през 2019 г. Качеството на пътищата в областта е сравнително добро – 48,7% 
от пътната настилка е в добро състояние при 41,4% в страната. Достъпът на 
домакинствата до интернет се повишава и отново е доста над средните за страната 
стойности – 80,7% при 75,1% в страната. 

Местни данъци  
Както при повечето сравнително развити икономически области, нивото на местното 

данъчно облагане в област Пловдив е относително високо и през 2020 г. Най-голяма се 
запазва разликата при ставката върху таксиметровия превоз. Усредненото й ниво в 
общините от областта е 548 лв. годишно при 498 лв. в страната. При останалите 
разглеждани данъци превесът на налога в област Пловдив е в рамките на 2-3%. 

 Администрация  
След няколко години на застой през 2019 г. покритието на кадастралната карта в 

област Пловдив се повишава рязко от 34 до 95% и дори изпреварва средните стойности за 
страната (91%). Самооценките на местните администрации за развитието на електронното 
правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ през 2020 г. се 
задържат на миналогодишното ниво и остават значително по-ниски от средните за 
страната. Електронното правителство е оценено с 2,7 от 5 т. (при 3,2 т. в страната). Точно 
толкова е и оценката на услугите на „едно гише“ (при 3,1 т. в страната). За първи път от пет 
години оценката на прозрачността в работата на местната администрация намалява и 
остава под средното за страната ниво със 70,1% при 70,7% в страната.  

2.7.1.2. Брой заети лица 
Пазарът на труда в община Калояново е отражение както на икономическата 

действителност в страната, така и на активно протичащите демографски процеси. В 
случай, че темпът на демографските процеси се засили, в близките 5-10 години 
перспективите са в посока влошаване показателите на трудовия пазар.  

Намаляването и застаряването на населението, съчетано с емиграцията на млади 
хора в трудоспособна възраст, както и липсата на капиталовложения в малките и 
периферни населени места водят до ограничени възможности за работа и трайна заетост 
на хората, респективно до негативно за местния пазар на труда.  

Важни за настоящето и още по-важни за бъдещето са възпроизводството на 
населението и на работната сила. Демографското възпроизводство е важно за наличието 
на човешки ресурси за развитие на икономиката. Структурите на населението по възраст и 
пол предопределят раждаемостта, но и работната сила и нейната производителност на 
пазара на труда. Формирането на работната сила е процес, осъществяващ се извън пазара 
на труда и в този смисъл неговите количествени параметри са предопределени от 
демографските процеси и най-вече от процесите на раждаемост, смъртност, естествен 
прираст на населението и емиграционните му движения. Намаляването на работната сила 
е фактор силно ограничаващ икономическия растеж на община Калояново. 

Данните от националната статистика за периода 2016 – 2018 г. за община 
Калояново показват, че около 29 % от населението в трудоспособна възраст е заето в 
местните фирми, услугите, образователните и административните структури.  
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Година 
Население в 

трудоспособна възраст 
(брой) 

Заети 
(брой) 

Наети 
(брой) 

2016 5 911 1 513 1 214 

2017 5 835 1 612 1 311 

2018 5 781 1 665 1 349 

2019 5 740 1 658 - 

Таблица: Заетост в община Калояново 
Източник: НСИ. 
Броят на заетите и наетите лица като цяло се увеличава в рамките на периода. 

Според наличните данни относително най-голяма е заетостта на територията на общината 
към 2018 г., осигурено от секторите преработваща промишленост, селско и горско 
стопанство и търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети. В останалите сектори, за 
които са предоставени данни от НСИ, заетите лица са относително много по-малко.  

По отношение на равнището на безработица в община Калояново през 2019 г. 
отчита спад до 5,79%, стойност малко по-ниска от средните нива на безработицата за 
страната (5,9%). 

Таблица: Равнище на безработица в община Калояново 

Година 
Население в 

трудоспособна възраст 
(брой) 

Брой 
регистрирани 
безработни 

Равнище на 
безработица 

(%) 

2016 5 911 314 7,87 

2017 5 835 365 6,64 

2018 5 781 257 6,44 

2019 5 740 231 5,79 

2020 6 156 257 6,44 

Източник: НСИ, ДБТ  
По данни на Дирекция „Бюро по труда – „Марица““- гр. Пловдив към 31.12.2020 г. в 

община Калояново са регистрирани 257 безработни лица. Равнището на безработица за 
същия период е 6,44 %. Най-висок е дела на безработните жени – 160 лица и най-вече 
жените във възрастовата група 25-29 г. (23 души) и над 55 г. (46 души). Безработните мъже 
са 97 души, като превес имат тези във възрастовите групи 30-34 г., 40-44 г. и над 55 г. 

По отношение на образователното равнище най-многобройни са безработните със 
средно образование – 135 души, следвани от хората със средно специално образование – 
85 лица, с основно образование – 56 лица, с начално и по-ниско – 53 души и с висше 
образование – 11 лица. Броят на продължително безработните лица към края на 2020 г. е 
28% от регистрираните в Бюрото по труда. 

В рамките на анализирания период безработицата намалява средно със 1,5 пункта – 
от 7,87% през 2016 г. на 6,44% през 2020 г., независимо от известното увеличение, 
дължащо се на кризата от пандемията от Covid-19.  

Ако направим разрез на общият брой на хората в трудоспособна възраст спрямо 
заетите и безработните се получава един не много малък процент на жителите на община 
Калояново, които ежедневно пътуват до съседните по-големи населени места с цел 
работа.  57% са заетите, наетите и безработните в общината, около 8% са неактивните 
лица в трудоспособна възраст и около 35% са хората, които ежедневно мигрират с цел 
трудова заетост. 
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2.7.2. Секторна структура на местната икономика 
Икономиката на общината е представена основно от:  

 селското и горското стопанство; 
 преработвателна промишленост, вкл. хранително-вкусова промишленост; 
 търговия. 

2.7.3. Профил на първичния (Аграрен) сектор  
2.7.3.1. Селско стопанство 

Първичният икономически сектор е сектор, който представлява добиването на 
суровини за преработване, като добиване на полезни изкопаеми, земеделие, дърводобив, 
лов и риболов, солодобив.  

На територията на община Калояново е представен от селското стопанство и 
горското стопанство. 

Природните дадености на община Калояново – равнинен релеф, преходно 
континентален климат, подходящи почви и възможности за напояване,  предлагат добри 
условия за развитие на селското стопанство. Това се отнася преди всичко за развитието на 
културното земеделие – отглеждане на зърнено-житни култури, фуражни култури, 
зеленчуци, маслодайна роза, трайни насаждения и развитие на животновъдството. 
Селското стопанство продължава да бъде водещ отрасъл на общинската икономика на 
Калояново. То е основен източник на доходи и заетост и играе важна роля за развитието на 
района. Поземлените ресурси са основен фактор за развитието на земеделието на 
територията на общината.  

Общата територия на община Калояново е на 347.59 кв. км. Балансът на 
територията към 2020 г. е както следва: 

Фигура : Баланс на територията на община Калояново 
По-голямата част от територията на общината е заета от земеделски земи (75%), 

като 208 333,19 дка представляват ниви и трайни насаждения и 31 515,96 дка ливади, мери 
и пасища. Около 14% от територията представляват горски територии. Площите, обхванати 
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от урбанизирани територии, транспорт и техническа инфраструктура възлизат на 4,62% от 
територията на общината, което я прави много слабо урбанизирана. 

Пловдивска област е основен производител на висококачествени етерични масла в 
страната, от които по производство на българското розово масло е на първо място. 
Географското положение и уникалните климатичните особености на Розовата долина са 
благоприятни за отглеждането на маслодайна роза. През последните години се забелязва 
тенденция на увеличаване на площите с лавандула и маслодайна роза, което се дължи на 
повишените цени на суровината на международния пазар.  

Като цяло селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и играе 
важна роля за нейното развитие. Сериозен проблем в развитието на селското стопанство е 
придържането преди всичко към екстензивно земеделие.  

Неефективна е системата за предлагане и изкупуване на селскостопанската 
продукция в общината. Липсват организирани пазари, изкупвателни пунктове, борси или 
други подобни структури. В с. Калояново функционира един пазар за животни, който е в 
крайно незадоволително състояние и се нуждае от осъвременяване, съгласно 
европейските стандарти. 

Основи проблеми на земеделските стопанства са все още недостатъчно 
използваната земеделска земя, поради нейната разпокъсаност, маломерност и липса на 
земеделска техника за обработка и прибиране на реколтата. Ниското ниво на прилагане на 
съвременни технологии на производство, ниските изкупни цени на продукцията и липсата 
на реални пазари също затрудняват функционирането на сектора. Въпреки възможностите 
по ПРСР земеделието изпитва нужда от нови и съвременни земеделски машини и 
технологии за повишаване ефективността му.  
  За подобряване, развитие и повишаване конкурентоспособността му са необходими 
мерки за повишаване възможностите за инвестиции, свързани с модернизиране на 
земеделските стопанства, създаването на нови такива, развитие на био производства, 
преработвателни предприятия, тържище за земеделска продукция, сдружаване на 
земеделските производители и др. 
 Регистрираните земеделски производители в община Калояново са: 
Таблица : Брой регистрирани земеделски стопани и кооперации  

Брой регистрирани 
земеделски стопани 

2015 2016 2017 2018 2019 

Брой 475 445 426 425 382 

                 Източник: Областна служба по земеделие - Калояново 
Таблица : Основни показатели на нефинансовите предприятия в сектор „Селско, горско 
и рибно стопанство” 

Година 
Предприятия 

(брой) 

Заети 
лица 

(брой) 

Произведена 
продукция 
(хил. лв.) 

Приходи 
от 

дейността 
(хил. лв.) 

Разходи за 
дейността 
(хил. лв.) 

Печалба 
(хил. лв.) 

ДМА 
(хил. 
лв.) 

2014 80 299 15 176 23 476 20 617 2 913 15 476 

2015 78 243 13 231 19 804 17 308 2 444 13 847 

2016 87 246 16 786 31 586 27 579 3 997 12 401 

Източник: НСИ. 
За изследвания период се покачва стойността на нетните приходи от продажби. 

 Растениевъдство 
Растениевъдството е основния земеделски отрасъл в община Калояново. Добре 

развито е зърно производството, като през 2019 г. зърнените култури заемат 75%, а 
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фуражните - 4,3% от обработваемата земя. Произвежданите количества напълно покриват 
зърнения и фуражния баланс по изхранването на населението и животните в община 
Калояново. 

Друг приоритет в развитието на земеделието са трайните насаждения, които заемат 
7,4% от обработваемата земя. Главна задача е възстановяването на старите и 
засаждането на нови масиви от маслодайна роза и винени лозя, които са основният дял на 
трайните насаждения. На територията на общината са разположени едни от най-големите 
розови масиви в област Пловдив. 
Таблица: Засети площи и добиви по видове култури 

Видове 

култури 

2015 2016 2017 2018 2019 

Засети 
Среден 

добив 
Засети 

Среден 

добив 
Засети 

Среден 

добив 
Засети 

Среден 

добив 
Засети 

Среден 

добив 

Пшеница 62 800 350 65 900 400 65 500 401 65 900 519 59 200 366 
Ечемик 3750 300 3 500 300 700 350 1070 350 1 360 
Тритикале 3 500 360 3 800 400 3 700 360 3 800 370 2 400 216 
Ръж - - - - - - 330 318 350 210 
Маслодайна 

2 220 150 620 200 - - 2 500 300 2 500 200 
рапица 

Царевица 5 500 800 5 300 500 5 000 600 6 400 800 4 400 900 
Пролетен 900 300 - - 60 300 - - - - 
Овес 500 150 400 300 500 250 250 268 400 250 
Фасул 100 100 100 100 50 100 50 100 3 100 
Маслодаен 

36 200 150 38 000 100 38 300 90 36 800 160 41 700 200 
слънчоглед 

Шарен 800 150 - - - - - - - - 
Соя 700 50 200 - 60 30 - - - - 
Царевица - - - - 3 200 1 000 3 500 1 000 3 000 1 000 
Сорго - - 288 - 200 - 170 235 580 500 
Памук 1 200 20 800 37 760 60 1 200 70 2 000 100 
Ориз 7 000 600 7 000 500 9 000 600 9 000 800 9 880 750 
Картофи 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 800 1 000 1 000 1 000 
Домати 130 1 500 150 1 233 100 1 200 100 1 300 76 1 632 
Пипер 5 100 2 200 5 200 2 100 4 500 2 150 2 600 2 500 3 100 2 200 
Градински 100 100 100 100 50 100 60 100 3 20 
Дини 200 1 100 310 1 161 360 1 400 280 1 429 220 650 
Пъпеши 150 500 150 600 150 847 110 364 73 356 
Тютюн 60 120 - - - - - - - - 
Тютюн 1 200 145 420 128 400 170 400 140 400 126 
Ябълки 1 180 900 1 180 800 1 180 1 000 1 180 1 000 1 120 1 000 
Праскови 163 798 163 552 168 595 10 - 23 783 
Сливи 760 700 604 599 591 606 495 901 383 598 
Череши 855 800 912 799 945 701 974 805 957 800 
Круши 14 700 14 286 14 600 14 800 14 600 
Кайсии - - - - 3 - - - 5 300 
Ягоди 150 1 450 150 1 100 254 1 102 250 1 200 170 1 000 
Малини 650 149 765 118 815 750 815 299 996 180 
Маслодайна 

роза 
3 413 250 3 413 560 3 463 330 3 545 400 3 590 450 

Лавандула 884 100 800 100 800 150 800 150 800 120 
Лозя- 2 040 700 2 040 800 2 040 700 2 040 1 000 1 838 700 
Лозя- 337 700 337 100 337 599 337 599 300 800 
Вишни 721 693 721 799 721 300 721 300 336 600 
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Източник: Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив 
 

Справката на засетите площи и добивите по видове култури показва, че средния 
добив от декар пшеница в общината за периода 2015-2019 г. е около 407 кг/дка. Най-високи 
добиви (519 кг/дка пшеница) са достигнати през 2018 г. Средният добив от декар на 
засетите площи с ечемик е 332 кг/дка, а от царевица за зърно - 720 кг/дка. Маслодайния 
слънчоглед е другата основна култура, отглеждана в Калояново със среден добив 140 
кг/дка. В района се отглежда ориз със средни добиви за разглеждания период - 650 кг/дка и 
фасул - 100 кг/дка. 

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 в община Калояново. 
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 се отглеждат винени и десертни лозя. Добивите от винените сортове са 
средно 780 кг/дка, а от десертните - 560 кг/дка. Лозаро-винарски комплекс „Даробас“ в с. 
Песнопой добива реколта от собствени насаждения, култивирани от сертифицирани 
елитни посадки на прочути френски, италиански и испански пепиниери. Те включват богата 
гама класически европейски и наши сортове, а като акцент и някои по-аристократични и 
екзотични. 

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

Отрасълът съществува при сравнително неизменен размер на поземления ресурс, 
който обаче е недостатъчно използваем по ред причини - намалено почвено плодородие, 
липса на селскостопанска техника, амортизиран сграден фонд и ниска технология на 
производство, раздробяването на земеделската земя на многобройни маломерни парчета, 
негодни за механизирана обработка. 

 Животновъдство 
В община Калояново животновъдството се развива с добри темпове през 

последните години и е предпоставка за сериозен икономически растеж. От състоянието на 
животновъдството в значителна степен зависи развитието на месодобивната и 
млекопреработвателната промишленост.  

Към 2019 г. на територията на община Калояново са регистрирани 288 
животновъдни обекти. В тях се отглеждат 7 982 овце, 1 276 кози, 363 биволи, 4 125 говеда 
и 84 коне.  

Пчелните семейства в общината са 107.  
 Основните пречки за развитие на отрасъла са свързани с: висока себестойност на 

произвежданите фуражи, ниски изкупни цени на произведената продукция, високи цени на 
медикаментите и ветеринарните услуги, нередовни и забавени плащания от 
преработвателните предприятия, нарушения породен състав на стадата, ниската 
квалификация на работещите в животновъдството, застаряването и намаляването на 
населението в селата, което предимно се занимава с животновъдство, високите 
европейски изисквания и стандарти за отглеждане на животните и др. 

2.7.3.2. Горско стопанство 
По информация от ТП Държавно горско стопанство – Хисар, за горските територии в 

района на стопанството(в това число и на тези в община Калояново) има извършена 
инвентаризация, въз основа на която е изработен горскостопански план(ГСП) за горските 
територии – държавна собственост. Той е утвърден със заповед №ЗАП-139/15.02.2019г. на 
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Изпълнителната агенция по горите-гр. София, но няма информация има ли изработен и 
утвърден госкостопански план за горите, собственост на община Калояново. 

Според ГСП за горските територии в община Калояново, общата им площ е 5868,9 
хектара. От тях държавна собственост са 4319,9 ха, общинска – 524,0 ха, собственост на 
физически лица – 983,8ха, на юридически лица – 35,6ха и гори- съсобственост – 5,6ха. По 
вид горите са : иглолистни – 845,1ха; широколистни високостъблени – 454,1ха; издънкови 
за превръщане – 3481,6ха и нискостъблени – 1088,1ха. Видовият състав на дървесната 
растителност в тях е от благун, космат дъб, зимен дъб, летен дъб, цер, келяв габър, черен 
бор, бял бор и акация. По години, чрез залесяване са увеличени горските площи както 
следва : 2008г.-0,1ха; 2009г.-49,1ха; 2010г.и 2011г.няма залесяване; 2012г. – 1,2ха; 2015г.-
6,0ха; 2016г.-15,7ха и 2020г. – 1,4ха. 

Приходите от добив на дървесина в горските територии- държавна собственост в 
периода 2008 – 2020г., се изчисляват общо на 714 хил.лева. Няма приходи в района на 
общината от ловна дейност в стопанството, както няма информация за приходи от горите 
общинска собственост. Предвижда се да се изработи нов госкостопански план за горите 
собственост на общината през 2027г. 

Общата горска площ на територията на община Калояново към 2019 г. е 5 868,9 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 - 2019 г. съотношението на отделните видове собственост не се променят. 

 
Таблица: Площи по вид на горите, в хектари 

Общо Иглолистни 
Широколистни 

високостъблени 
Издънкови за 
превръщане 

Нискостъблени 

5868,9 845,1 454,1 3491,6 1088,1 

Източник: ТП ДГС - Хисар. 
Видовият състав на горите е основно от благун, космат дъб, зимен дъб, летен дъб, 

цер, келяв габър, черен бор, акация и бял бор. 
Горският фонд основно се стопанисва и управлява 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  развитие и на 
ловното стопанство, включително съхраняване и увеличаване популацията на дивеча в 
района. 

Количеството на ползваната дървесина от държавния горски фонд на територията 
на община Калояново намалява през последните години от 6188 куб. м. през 2017 г. на 
2635 куб. м. през 2019 г. Общо за периода са добити 15 154 куб. м. или по 5 051,3 куб. м. 
средно на година.  

Общата лесистост на общината към 2017-2019 г е 15,5%. През последните 3 години 
в горски територии - държавна собственост няма извършвани залесявания.  

Защитени зони на територията на община Калояново са:  
 Горски територии - държавна собственост попадат в обхвата на защитена 

зона „Река Стряма“ - BG0000429. 
 В горски територии — държавна собственост има обявени защитени 

местности: Защитена местност „Гъстите дъбчета“ - обявена със заповед № 
РД-1200/18.11.2004 г. в землище Ветово. Защитена местност „Дебелата 
кория'’ - обявена със заповед № 202 от 11.03.1987 год. в землище 
Черноземен.  

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 
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производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници. С оглед 
развитието на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на гори, което 
ще доведе до екологични проблеми, да се увеличи площта на горите с рекреационна цел и 
да се предвидят нови залесителни мероприятия.  

В общинските гори ежегодно се извършват лесоустройствени дейности като 
почистване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури. С цел опазване на 
горите е извършено разделяне на горските територии на горскостопански райони и 
охранителни участъци.  

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Ежегодно се 
предоставят площи на местното население, осигуряващи паша на голяма част от 
селскостопанските животни. При благоприятни условия се събират билки, гъби и горски 
плодове, но тази дейност няма стопанско значение, а е предимно за лични нужди на 
местното население.  

От голямо значение за населението в района са и защитно-водноохранните и 
противоерозионни функции на гората. 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. 

Изводи: 
Дърводобивът и лесокултурните мероприятия имат потенциал за осигуряване на 

работа за част от местното население. Следва да се отбележи делът на защитени зони – 
част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. В тази връзка, както и във връзка с някои 
основни характеристики на потенциала на горите на територията на общината, следва да 
се отдаде специално значение и на други ползвания на горите – като например събиране 
на природни продукти, както и тяхната рекреационна функция с оглед бъдещо насърчаване 
на туристически дейности. Горската територия на общината е благоприятна среда за 
развитието на ловно- стопанска дейност. Подобни дейности могат да осигурят поминък на 
трайно безработни части от  населението. Нужно е да се предприемат мерки за контрол с 
цел запазване на наличните природни среда и ресурси и тяхното устойчиво използване. 

Горското стопанство наред със селското стопанство е основен земеползвател и 
състоянието и развитието му е от голямо значение за цялостното устройство на 
територията на общината. 

Поради незадоволително естествено възобновяване на горите се разчита главно на 
изкуствено възстановяване и залесяване. От години не са провеждани залесителни 
мероприятия.   

Недостатъчно е организирано събирането и оползотворяването на горски плодове, 
гъби, билки, в която дейност биха могли да се намесят горскостопанското предприятие и 
общинското ръководство. 

2.7.3.3. Рибовъдство 
На територията на община Калояново са изградени 21 язовира, които се ползват за 

напояване и рибовъдство. 
Водните обекти с разрешение за рибовъдство, съгласно разпоредбите на Закона за 

водите, по данни на БДУВ „Източно беломорски район“ - Пловдив и община Калояново са: 
Таблица : Водни обекти с разрешение за рибовъдство на територията на община 
Калояново 

Воден обект  Населено място  Ползвател  

Язовир кад. № Землището на с. ЕТ „Нараш - Николай 
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003003 на площ от 
121,707 дка., 

Долна махала Башлийски” 

Язовир с кад. № 
000023 на площ от 

268,402 дка. 

Землището на с. 
Сухозем 

„КАМЕНЧЕВ” ЕООД 

Водоем „Кунчови 
круши” 

с. Житница 
ЕВРО БУЛИ ИВИ 

ФИШ 

Източник: БДУВ „Източно беломорски район“ – Пловдив; община Калояново. 
Изкуствените водоеми (язовири) в общината са 14 на брой и се използват за 

рибовъдство, напояване и спортен риболов. 
Община Калояново е богата на реки и язовири, които благоприятстват развитието на 

риболова, на краткотрайния отдих, създаване на зони за пикник и разходки сред 
природата.  

2.7.4. Профил на вторичния сектор („Индустрия“)  
2.7.4.1. Добивна промишленост  

На територията на община Калояново има 4 находища за пясък и чакъл, находящи 
се до с. Песнопой, с. Горна махала, с. Долна махала и с. Ръжево Конаре.  

В момента е разработено само находището “Инджова върба” на около 4 км. от с. 
Ръжево Конаре, което заема площ от 110.8 дка и е отдадено на концесия за срок от 30 
години на “Кариери” АД - Пловдив. Добивът за целия концесионен период в контура на 
баластриерата е предвидено да бъде общо от 1 027 000 куб. м.  

Предстои разработването на находището от инертни материали край селата Долна 
махала, м. “Телешки ливади”, и Горна махала, м. “Рибарника”, което е отдадено на 
концесия за срок от 30 години на фирма “МЕМ – 2000” ЕООД – гр. Пловдив. Това находище 
е с площ от 374 дка и е предвиден общ добив за целия концесионен срок в размер на 
приблизително 2 514 000 куб. м.  

За находището край с. Песнопой не са правени проучвания за наличните запаси на 
инертни материали. 

На територията на община Калояново се експлоатира подземен водоизточник на 
минерална вода (нискоминерализирани азотни термални води с обща минерализация 0, 
323 g/dm3, първа категория, температура 43°С) в землището на с. Песнопой.  

НМВ „Песнопой“ е дефинирано в групата на разломно-пукнатинните 
термоводоносни системи в гранитно-метаморфни тела. Разположено е в обхвата на 
Средногорските гранитоиди, изграждащи Същинска Средна гора, в терасата на р. Стряма, 
която пресича Мътенишкия плутон. 

Сондажът е изграден през 1968 г от „Геологопроучвателно предприятие“ - 
Асеновград за търсене и проучване на минерални води. Дълбочината на сондажа е 214,60 
м. Минералната вода, каптирана от сондаж 3 от НМВ „Песнопой“ се характеризира като 
хипертермална с температура 43˚С, слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно-
натриева, без санитарно-химични признаци на замърсяване. Общата минерализация на 
минералната вода от сондаж 3 е 280 mg/l. Водата е алкална с рН=8,4. Тя има стабилен 
физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на Наредба № 14 за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987, посл. изм. ДВ бр. 
70/2004 г). С Решение № 58/12.02.2012 г. на Министърът на околната среда и водите е 
предоставил за срок от 25 години безвъзмездно за управление и ползване находище за 
минерална вода "Песнопой" в с. Песнопой изключителна държавна собственост под номер 
55 от Приложение N 2 на Закона за водите, включително: водовземни съоръжения – 
сондаж № 2хг и сондаж № 3хг; съоръжения за мониторинг - сондаж № 1хг и сондаж № 4хг; 
пояс І на санитарно охранителната зона на сондаж № 2хг и сондаж № 3хг; Има издадено 



60 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ  

един брой разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерални 
води - находище с. Песнопой - Сондаж № 3– изключителна държавна собственост, 
каптиращ подземни води от находище на минерални води (НМВ) № 55 „Песнопой“, с. 
Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив по приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за 
водите, предоставено за стопанисване на община Калояново.  

Целта на водовземането е за хигиенно предназначение и профилактика.  
Технологичният разчет се отнася за действащ обект „Минерална баня”, разположена в ПИ 
000545 в землището на с. Песнопой. Имотът и сградата на банята са публична общинска 
собственост и за тях е учредено особено право на ползване по силата на договор за 
предоставяне на концесия от 09.06.2006 г. между концедент община Калояново и 
концесионер „ЗК-ЛОНДОН ГРУП“ ЕООД за срок от 25 години. 

2.7.4.2. Преработваща промишленост 
Вторичният икономически сектор или индустриалният сектор, включва 

икономическите сектори, които създават завършен, използваем продукт: продукция и 
конструкция.  

Преработващата промишленост е важен отрасъл в общинската икономика, тъй като 
обхваща над 50% от заетите лица в общината. Броят на предприятията се запазва за 
периода 2014-2016 г. се запазва относително постоянен, с леки колебания в двете посоки. 
Приходите от дейността се увеличават, както и разходите за ДМА, което показва наличието 
на инвестиции в технологии и оборудване, водещи до по-добри производствени 
показатели. Броят на заетите лица във фирмите от преработващата промишленост е 
постоянен.  
Таблица: Основни показатели за предприятията от отрасъл „Преработваща 
промишленост” за община Калояново 

Година 
Предприятия 

(брой) 

Заети 
лица 

(брой) 

Произведена 
продукция 
(хил. лв.) 

Приходи 
от 

дейността 
(хил. лв.) 

Разходи за 
дейността 
(хил. лв.) 

Печалба 
(хил. лв.) 

ДМА 
(хил. 
лв.) 

2014 48 758 60 066 61 881 58 239 3 695 12 548 

2015 53 765 61 156 62 622 55 376 7 039 18 982 

2016 51 758 63 240 64 740 59 682 4 902 21 119 

Източник: НСИ. 
Структуроопределящите производства са свързани, преди всичко, с преработката на 

продукцията и суровините на селскостопанското производство - производство на брашно и 
трици; на хляб и хлебни изделия; на безалкохолни напитки и боза; на спиртни напитки; на 
трайни и малотрайни колбаси; на етерични масла. Промишлената дейност в общината се 
допълва от дървообработваща, шивашка промишленост, производство на кожена 
галантерия и чанти. 

2.7.5. Профил на третичния сектор („Услуги“) 
Третичният икономически сектор е съвкупността от отрасли и дейности с голямо 

социално значение. В него се извършват услуги, задоволяващи потребностите на хората. С 
най-голямо значение са отраслите: транспорт, търговия, туризъм, образование, наука, 
комуникации и съобщения. 

За община Калояново от сектора на услугите от значение са търговията и туризма.  
Броят на предприятията в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ 

намалява в периода 2014 – 2016 г., но за сметка на това се увеличават заетите, 
производителността, приходите от дейността и печалбите.  
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Таблица : Основни показатели на предприятията от сектор „Търговия, ремонт и 
техническо обслужване”  

Година 
Предприятия 

(брой) 

Заети 
лица 

(брой) 

Произведена 
продукция 
(хил. лв.) 

Приходи 
от 

дейността 
(хил. лв.) 

Разходи за 
дейността 
(хил. лв.) 

Печалба 
(хил. лв.) 

ДМА 
(хил. 
лв.) 

2014 125 231 3 878 15 845 15 079 1 110 8 357 

2015 119 245 4 031 16 020 16 015 892 9 276 

2016 117 254 4 399 21 255 20 269 1 016 7 989 

Източник: НСИ. 
Визията за развитието на услугите на една територия традиционно се свързва в 

голяма степен с развитието на културно-историческия и религиозно-поклонническия 
туризъм, привличането на посетители на територията с цел предоставяне на туристически 
услуги.  

Основните показатели на предприятията от сектор „Туризъм“ са:  
Таблица: Основни показатели на предприятията за „Хотелиерство и 
ресторантьорство”  

Година 
Предприятия 

(брой) 

Заети 
лица 

(брой) 

Произведена 
продукция 
(хил. лв.) 

Приходи 
от 

дейността 
(хил. лв.) 

Разходи за 
дейността 
(хил. лв.) 

Печалба 
(хил. лв.) 

ДМА 
(хил. 
лв.) 

2014 23 53 424 1 158 970 201 1 554 

2015 22 64 1 330 1 649 1 482 197 .. 

2016 24 74 1 496 1 907 1 703 220 .. 

Източник: НСИ. 
Таблица : Основни показатели за отрасъл „Туризъм“ за 2019 г.  

Места за 
настаняване 

(бр.) 

Легла 
(бр.) 

Легла-
денонощия 

(бр.) 

Стаи 
(бр.) 

Реализирани 
нощувки  (бр.) 

Пренощували 
лица 
(бр.) 

Приходи от 
нощувки 

(лв.) 

2 98 34542 47 .. .. .. 

 

Хотели 
(бр.) 

Легла - 
(бр.) 

Легла-
денонощия 

(бр.) 

Стаи 
(бр.) 

Реализирани 
нощувки  

(бр.) 

Пренощували 
лица  
(бр.) 

Приходи от 
нощувки  

(лв.) 

2 98 34542 47 .. .. .. 

".." - Конфиденциални данни. 
Източник: НСИ, http://www.nsi.bg/. 

Броят на предприятия, средствата за подслон и броя на хотелите се запазва.  
Като цяло 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. Обезпечеността със заведения за хранене и развлечения е добра.  
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2.7.6. Прогноза за развитие на икономиката   
2.7.6.1. Общи изисквания към прогнозата за развитие на икономиката 
 Методи  на прогнозиране 

Прилаганият метод за разработване на прогнозата за развитие на икономиката на 
община Калояново, и особено по тенденциалния вариант, се базира на предвижданията за 
очакваното бъдещо икономическо развитие на страната и региона. Основният метод е 
икономически анализ и оценка.  

 Работна  хипотеза 
Неблагоприятната демографска и икономическа обстановка ограничават силно 

човешката дейност в общината, а оттам и цялостното състояние на местното стопанство. 
Работната ни хипотеза се основава на основните изводи за проблемите на икономическото 
развитие на Калояново: 

Основни изводи за икономическото развитие на Калояново: 
 Въпреки относително добре развитите земеделие и някои отрасли на 

преработващата промишленост, липсва качествена техническа, логистична и 
транспортна инфраструктура. 

 Няма разнообразие на икономическите сектори, вкл. и такива с иновативни 
производства и даващи по-висока добавена стойност. 

 Характерно за местното производство е сезонната зависимост, особено силно 
изразено в аграрния сектор и преработващите земеделска продукция 
предприятия. 

 Липсват достатъчно работещи предприятия и работни места, съчетано с липсата 
на квалифицирани човешки ресурси. 

 Наблюдава се тенденцията, който е характерна за почти всички малки населени 
места в България – трудности при намирането на работа от страна на жителите 
на общината и липсата на квалифицирана работна ръка която да задоволи 
нуждите на бизнеса. 

 Ниска ефективност от туристическата дейност и слабото популяризиране на 
природните и антропогенни забележителности и ценности. 

Проблемите, свързани с устройството функциониране на община Калояново са: 
 Поради социално-икономическите проблеми в страната се наблюдава процес на 

застаряване на населението и намаляване на раждаемостта. Това от една 
страна доведе и ще продължава да води до обезлюдяване на населените места 
(особено в северната и североизточната части на общината), а от друга ще 
възникне необходимостта от повече социални заведения за възрастни хора, 
болници, хосписи, дневни центрове, санаториуми и т.н.; 

 Незадоволителното състояние на транспортна и техническа инфраструктура са 
ограничител за развитието на територията и на икономическите дейности в 
общината. 

 Наличието на богато културно наследство, археологически и природни 
забележителности и дадености е възможност за разнообразяване на местната 
икономика и увеличаване броя на работните места. Но тази възможност трябва 
да се използва умерено като се съхранят качествата и състоянието на 
туристическите ресурси. 
2.7.6.2. Стратегически насоки за развитие на сектор „Аграрен“ 

Земеделието е традиционен поминък за територията на община Калояново. 
Наличните природо-географски и почвено-климатични дадености дават възможност за 
развитие на растениевъдството и отглеждането на лозя, овошки, маслодайна роза, 
зеленчуци и пасищно животновъдство. Земеделието се развива с бързи темпове и 
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осигуряването на тържище на земеделската продукция ще гарантира повишаване на 
заетостта в тази сфера, която в малка степен може да компенсира преработващата 
промишленост.  

Основи проблеми на земеделските стопанства са все още недостатъчната 
земеделска техника за обработка и прибиране на реколтата и ниските изкупни цени на 
продукцията. Въпреки използваните до момента възможности по ПРСР секторът изпитва 
все още нужда от нови и съвременни земеделски машини и технологии за повишаване 
ефективността му.  

Използване на потенциала за развитие на биологично земеделие за производство 
на биологично чиста растителна и животинска продукция е алтернатива на традиционното 
земеделие. Възможностите за развитие на биоземеделие и за развитие на пермакултура, 
могат да се използват единствено при заявен интерес и желание на собствениците на 
земеделски земи, по този начин ще се приложат по-пълноценно европейските норми и 
стандарти за екологична продукция. Идеите ще се нуждаят от специално подпомагане чрез 
политиките на общината за създаването и функциониране на сертифицирани ферми и 
сертифициращи органи и чрез адекватно насърчаване на производителите. С тази цел се 
прави предложение за развитието на агротехнологичен парк, където ще се стимулира 
производството и реализацията на местната продукция.  

Развитие на малки и средни земеделски стопанства, насочени към биологично 
производство, ориентирано към туристическия пазар. Насърчаване развитието на млади 
фермери, полупазарани стопанства, модернизация на земеделските стопанства, 
преработка на земеделски продукти, подобряване икономическата стойност на горите и 
други.  

Наличието на суровинна база в областта зеленчукопроизводството и овощарството 
предлагат добри възможности и за изграждане на цехове за преработка на плодове и 
зеленчуци, както и съоръжения за съхраняването им.  

Като много перспективно се очертава отглеждането на билки, етерично-маслени 
култури и гъби и създаване на съоръжения за съхранение и преработката им.  

Във връзка с благоприятните условия за развитие на лозарството в района в 
перспектива е възможно изграждането на производствени мощности за винопроизводство, 
което би разнообразило и туристическото предлагане.  

Налични са отлични възможности за изграждане на преработвателни предприятия, 
свързани с производството и преработката на селскостопанска продукция – оранжерии, 
сушилни за зърно, мелници, мандри и млекопреработвателни цехове, рафинерии и 
маслобойни, сушилни за подправки, цехове за замразяване, разфасоване, пакетиране, тъй 
като суровините за тяхното производство са разположени в непосредствена близост, а е 
налице и близък голям консуматор в лицето на община Пловдив.  

С оглед на добрите природни дадености и традиции в животновъдството 
перспективно е създаването на нови месопреработващи предприятия, отговарящи на 
всички необходими съвременни изисквания, включително биологични продукти. Има добри 
възможности за изграждане на млекосъбирателни пунктове, отговарящи на санитарно-
хигиенните условия.  

Пчеларството е подотрасъл с традиции и с нарастващи темпове на развитие, което 
предполага създаване на предприятие за обработка на мед и пчелни продукти. 

Развитието на земеделието и свързаната с него хранително-вкусова промишленост 
се благоприятства и от факта, че в гр. Пловдив има специализирани университети - 
Аграрен университет – Пловдив и Университета за хранителни технологии.  

Ефективно използване и управление на горските ресурси са свързани с провеждане 
на лесоустройствени мероприятия в общината и усъвършенстване на контрола върху 
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нерегламентираните сечи. Намаляването на въздействията върху околната среда и върху 
изградената инфраструктура от транспортирането на дървен материал по общинските 
пътища и през населените места може да се постигне чрез изграждане на цехове за 
първична обработка на дървесината на място и чрез създаване на условия за въвеждане 
на екологосъобразни технологии.  

Опазването на лечебните растения, събирането и използването на които е една от 
препоръките на плана за вторичните ползвания на горите може да се постигне чрез 
прилагане на регламентирана система за билкопроизводство и билкосъбиране.  

2.7.6.3. Стратегически насоки за развитие на сектор „Индустрия“ 
Наличните природни дадености не дават нужното развитие на туризма. 

Специфичните природни ресурси на района създават благоприятни условия за развитието 
на планински, екологичен и устойчив туризъм. В горите и по течението на р. Струма 
съществуват възможности за различни рекреационни дейности: спорт, риболов, събиране 
на диви плодове, пикници, рафтинг, лов  и др. Подходящи условия има и за селски и 
религиозен туризъм.  

Община Калояново има удобно от транспорт положение, което не е използвано 
рационално – отстояние на 16 км от Автомагистрала „Тракия“, през територията й 
преминават пътища за връзка на гр. Пловдив с населените места от под Балкана. 
Географското положение на общината разкрива потенциал за интегрирано развитие и 
изграждане на връзки със съседни общини и крупни административни центрове като 
Пловдив и Карлово, които могат да стимулират социално-икономическото й развитие в 
бъдеще. В тази връзка предлагаме да се създаде/организира бизнес зона на принципа на 
публично-частното партньорство по протежение на път II-64 Пловдив - Карлово за 
привличане на инвеститори в средносрочна към дългосрочна перспектива. Така ще могат 
да се привлекат нови производства и да се разширят съществуващите, да се развитие 
логистична инфраструктурата и квалификация на работната сила, за да се преодолеят 
негативните тенденции в икономическото развитие. „Захранването“ на една бъдеща бизнес 
зона с работна сила няма да бъде проблем с оглед наличната в общината и на близко 
разстояние са градовете Съединение, Раковски и Марица.  

Община Калояново може да подпомогне процесите на преструктуриране и 
оживление на местната икономика в три посоки на въздействие:  

 Развитие на инфраструктурата; 
 Изграждане на нова бизнес (промишлена) зона; 
 Газификация.  
Благоприятен фактор за развитието на общината е наличието на близък 

транспортен коридор – общината е на отстояние 16 км. северно от Автомагистрала 
„Тракия“, която е основна пътна артерия в Южна България. През територията на общината 
преминава жп линията Пловдив – Карлово и Пловдив – Хисар. 

Полупланинските и водните територии, влизащи в границите на общината, са друг 
благоприятен фактор. Те са основа за развитието на дърводобива, за различните форми 
на туризъм (в това число на ловния и риболовния), за създаване на допълнителна заетост 
на местното население чрез събиране на билки и за развитието на животновъдството.  

Като цяло община Калояново има необходимост от създаване на заетост (вкл. 
алтернативна) и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване 
качеството на живот и доходите на местното население.  

МСП са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник 
са на предприемачески умения и иновации. В този аспект усилията за създаване на 
конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане 
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развитието на МСП на тези територии за преодоляване на идентифицираните от МИГ 
изразени негативни процеси по отношение на възможностите за развитие.  

Анализът на територията извежда на преден план наличен капацитет за развитие в 
тематичната област на ИСИС „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”. 
Природните дадености и условия за био земеделие и животновъдство слагат фокус върху 
еко и селски туризъм, методите за чисто производство, съхранение и преработка на местни 
специфични хранителни и екологично чисти продукти (например етерични масла и пчелни 
продукти). Територията и местната общност имат потенциал за развитие на алтернативен 
(културен, археологически и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на 
несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм), религиозен туризъм (налични църкви), 
СПА (наличната минерална вода), приключенски и производство на стоки и съоръжения с 
пряко приложение в тези сфери (например сувенири, декори, материали за исторически 
възстановки), което е част от тематичната област на ИСИС „Нови технологии в креативните 
и рекреативните индустрии”. 

На територията на община Калояново няма големи промишлени предприятия. 
Според анализът, степента на развитие на промишлените предприятия от общината не е с 
темповете на развитие на ниво ЕС, което обяснява тяхната по-ниска 
конкурентоспособност, ефективност, експортен потенциали и по-нисък стандарт на живот. 
Съгласно категоризацията на НСНМСП, най-много промишлени предприятия на 
територията попадат в категорията „Нискотехнологични и средно нискотехнологични 
промишлени предприятия”, като по-голямата част от тях развиват дейност в 
производството на храни, етерични масла, машини, осветителни тела, шивашко 
производство и материали за строителството. Същите се нуждаят от повишаване на 
производствения си капацитет, оптимизация на производствените процеси, замяна на 
морално остарели технологии с нови такива и повишаване на качество на произвежданите 
продукти. 

Засилване влиянието на „Тракия икономическа зона” (ТИЗ) и развитието на Агро-
център „Калояново”, предназначен за  развитие на биологично земеделие и натурални 
продукти и свързаните с това хранителни производства, производство на опаковъчни 
материали, дистрибуция на продукти, логистика и лека промишленост. Препоръчително е 
да се помисли за разширяване на зоната в община Калояново в посока създаване на 
логистични бази и безотпадни, екологично чисти производства.  

Инвестициите в селското стопанство, биоземеделието, отдиха и туризма във 
всичките му разновидности и развитието на традиционните промишлени производства ще 
допринесе да се обхване целия ресурс и потенциал за бъдещо икономическо развитие в 
общината. 

Община Калояново следва да се стреми към постигане на икономическо развитие, 
чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, инвестициите, 
иновациите, неутрални към климата производства, развитие на туризъм и селско 
стопанство. 

2.7.6.4. Стратегически насоки за развитие на сектор „Услуги“ 
Третичният сектор се развива успоредно с нарастването на местното богатство и 

жизнения стандарт на населението.  От значение за местната икономика са отраслите 
туризъм и търговия.  

Прогнозите ни са за запазване влиянието на услугите върху местната икономика и 
запазване на традиционния с превес на туризма.  

Богатото културно историческо минало, добрите природни дадености (съчетание на 
реки, минерална вода и полупланински територии), налични множество археологически 
дадености и запазената самобитност на населените места позволяват провеждането и 
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съчетаването на религиозен, балнео, пешеходен, културен, риболовен, ловен, селски и т. 
н. туризъм. Всичко това би довело до изграждане на нова техническа инфраструктура, 
места за настаняване, хранене и атракции.  

2.7.6.5. Прогнозни разчети 
На база статистическите данни за местното икономическо развитие прогнозните 

варианти за периода от 2022 до 2037 г. са три:  
 Песимистичен вариант, при който броя на МСП остава постоянен, но 

намалява броя на заетите в тях. Запазва се структурата на местната 
икономика с водещ аграрен сектор, следван от сектора на услугите и 
индустрията. 

 Тенденциален вариант, при който се наблюдава увеличение на МСП с 10%, 
увеличава са броя на заетите в тях с 15%. Структурата на местната 
икономика се разнообразява с нови производства и дейности, които имат по-
висока добавена стойност и експортна ориентация.  

 Оптимистичен вариант, при който се наблюдава увеличение на МСП с 15%, 
увеличава са броя на заетите в тях с 20%. Структурата на местната 
икономика се променя драстично, като водещ отрасъл става производството 
и преработващата промишленост, следвана от туризма и земеделието. 
Включват се нови производства и дейности, които имат по-висока добавена 
стойност и експортна ориентация.  

За община Калояново от значение е тенденциалният вариант, за който в точки 
2.7.6.2, 2.7.6.3 и 2.7.6.4 са дадени конкретни предложения. 

2.8. Обитаване (жилищен фонд) 
Основен дял за решаването на проблема за териториалното развитие на 

населените места се пада на системата “Обитаване”. Под влияние на демографската 
динамика, нарастването или намаляването на населението от една страна и на 
физическото износване на съществуващия сграден жилищен фонд от друга, се налагат не 
само качествени, но и количествени изменения.  

При решаване на проблемите на системата “Обитаване” на първо място се поставя 
търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите на 
съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови територии за 
жилищни нужди. 

Количествените и качествените характеристики на сградния фонд в община 
Калояново са отражение на социално-икономическите процеси. Териториите за обитаване 
са свързани със състоянието на жилищния фонд и стандарта на населението по 
отношение на задоволяването му с жилища и жилищна площ. Териториите за обитаване са 
в постоянно взаимодействие с останалите територии (обществено обслужване, транспорт и 
комуникации, техническа инфраструктура и др.) и по този начин се формира комплексната 
среда на обитаване в селищната система на общината. 

 Анализът на жилищната система на община Калояново има за цел разкриване на 
проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на 
реалистична устройствена концепция при изработване на ОУП.  

2.8.1. Количествени  параметри на жилищния фонд 
Количествените и качествените характеристики на сградния фонд в общината са 

отражение на социално-икономическите процеси. Териториите за обитаване са свързани 
със състоянието на жилищния фонд и стандарта на населението по отношение на 
задоволяването му с жилища и жилищна площ. Териториите за обитаване са в постоянно 
взаимодействие с останалите територии (обществено обслужване, транспорт и 
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комуникации, техническа инфраструктура и др.) и по този начин се формира комплексната 
среда на обитаване в селищната система на общината.  

Жилищният фонд в община Калояново към 31.12.2019 г. наброява 7024 жилища с 
полезна площ 529 041 кв. м. Жилищният фонд е разположен основно в по-големите села 
на общината. 

Преобладаващата част от всички преброени жилищни сгради са едноетажни и 
двуетажни. Сградите на пет и повече етажа са незначителен процент от всички жилищни 
сгради. Преобладават еднофамилните жилищни сгради. 

Жилищният фонд е остарял: най-голямо строителство в община Калояново има 
през периода 1950-1969 г., когато са построени 3574 жилищни сгради или 51%. До края на 
1949 г. са построени 1339 жилищни сгради или 19%. Останалите 30% от сградния жилищен 
фонд са построени от 1970 г. до 2011 г. 

В периода 2014-2019 г. са построени 27 сгради, от които нови са 26 сгради и 1 е 
разширена. В разглежданият период като цяло броят на жилищните сгради и жилищата, 
респективно полезната площ, леко са се увеличили.  

За територията на общината е характерно наличието на много необитавани 
постройки, което кореспондира с тенденцията за намаляване на населението и 
обезлюдяване на периферните села. 
Таблица : Жилищна структура на община Калояново 

Показатели 
Мерна 

единица 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Жилищни сгради Брой 7001 7006 7008 7014 7019 7024 
По материал на 
външните стени на 
сградата 

       

стоманобетонни Брой 88 92 92 92 92 32 

панелни Брой 32 32 32 32 32 92 

тухлени Брой 3177 3178 3180 3186 3191 3196 

други Брой 3704 3704 3704 3704 3704 3704 

Жилища Брой 7035 7040 7042 7049 7056 7064 

По форма на 
собственост        

Държавни и общински Брой 15 15 15 15 15 15 

Частни на юридически 
лица 

Брой 9 9 9 9 9 9 

Частни на физически 
лица 

Брой 7011 7016 7018 7025 7032 7040 

По брой на стаите        

едностайни Брой 124 124 124 124 124 124 

двустайни Брой 1705 1705 1705 1705 1705 1705 

тристайни Брой 2349 2352 2352 2354 2361 2365 

четиристайни Брой 1640 1642 1644 1646 1646 1650 
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петстайни Брой 558 558 558 561 561 561 

с шест и повече стаи Брой 659 659 659 659 659 659 

Полезна площ кв. м 526619 527005 527212 527941 528383 529041 
 

жилищна кв. м 411443 411746 411895 412432 412775 446532 
 спомагателна кв. м 82169 82213 82248 82359 82400 82509 

 
площ на кухни кв. м 33007 33046 33069 33150 33208 - 

Въведени в 
експлоатация  4 5 2 6 5 5 

Сгради - брой, в т.ч. Брой 4 5 2 6 5 5 

Нови Брой 4 5 2 6 5 4 

Разширени Брой - - - - - 1 

Жилища - брой Брой 5 5 2 7 7 8 

Полезна площ кв. м 360 386 207 729 442 658 

   Източник: НСИ.  
2.8.1.1. Жилищни сгради 

Основните типове пространствени структури на обитаване са: улично-кварталната 
структура с индивидуално застрояване, както и комплексно много фамилно застрояване. В 
голяма част от населените места основната жилищна единица е еднофамилна, ниско 
етажна в самостоятелен имот.  

Жилищното строителство без съмнение е отражение на социални, икономически и 
политически условия и критерии във всеки един момент. Въпреки че от 90-те години на 
миналия век са отбелязани значителни подобрения в качеството на строителството и 
увеличаване съотношението на жилищна площ на жител, важна част от общинският 
сграден фонд в голяма част е остарял и има нужда от обновяване и адаптиране към 
устойчиви конструктивни системи. След разрушенията на Втората световна война се е 
запазила традиционната конструктивна типология от малки сгради на по три етажа. 

В годините преди 1990 г., особено през 1960, 1970 и 1980, при появата на социална, 
икономическа и политическа промяна, която променя предишната производствена система, 
типология и конструктивна система. 

При тези обстоятелства се въвеждат многофамилните  жилищни  блокове на по  пет 
и повече етажа, завършени с ниско качество на топлоизолация и други инсталации. 
Таблица : Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата към 2019 г. 

Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата 

общо панелни стоманобетонни тухлени други 

7024 32 92 3196 3704 

                       Източник: НСИ. 
При строителството на тези нови жилища, някога държавна собственост, се е 

търсило по-скоро бързина и количество, отколкото качество. Направен е опит да се покрият 
нуждите от жилища, поради увеличаващия се брой жители, привлечени от 
индустриализацията. Както и в други региони на България и други съседни страни, това е 
група от недвижима собственост, претърпяла по-нататъшно влошаване, тъй като 
изоставянето не заменя традиционните строителни системи с равностойни технически 
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подобрения. В повечето случаи ниското качество на публични сгради – собственост на 
държавата, се обяснява с нередовната поддръжка и лошо стопанисване. 

За приспособяване на сградите със съответната топлоизолация, отопление, 
канализация и водоснабдяване, необходими за обитаване и постигане на енергийна 
ефективност, е налице спешна намеса в кварталите, където се концентрира населението с 
ниски доходи, по-възрастни и следователно по-социално уязвими обитатели. Това 
действие изисква инвестиции, които не могат да бъдат обхванати само от общинските 
бюджетни средства. 

2.8.1.2. Жилища 
Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (с около 10% 

спад за последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на дела на 
необитаваните жилища.  

В общината той варира от около 10 % (за с. Калояново) до над 50 % за най-малките 
села от общината.  

Не се проявяват се изразителни признаци на обезлюдяване в някои селища.  
2.8.2. Качествена характеристика на жилищния фонд 

2.8.2.1. Полезна и жилищна площ на жилищата 
Спрямо населението на община Калояново полезна площ на човек е 50,30 кв. м. и 

жилищната площ на човек от населението е 42,45 кв. м/ч. 
Средната площ на едно жилище е 75,32 кв. м.  

Таблица : Полезна жилищна площ (в м2) към 2019 г.  

Полезна площ 

Общо  Жилищна  Спомагателна  

529041 446532 82509 

                          Източник: НСИ. 
2.8.2.2. Брой стаи  

Основната част от жилищата в община Калояново са тристайни и двустайни, като 
средният брой стаи на жилище е 1,49.   

Този показател е по-нисък от средния за областта – 2,04 стаи на жилище, който 
потвърждава характера на жилищното застрояване на общината- еднофамилни масивни 
жилищни сгради. 

На 1000 души от населението се падат 671,61 жилища. 
Таблица : Жилища по брой на стаите към 2019 г.  

Oбщо 

Жилища по брой на стаите 
Жилища на 
1000 души от 
населението 

Среден 
брой 
лица на 
едно 
жилище 

едно- 
стайни 

дву- 
стайни 

три- 
стайни 

четири- 
стайни 

пет- 
стайни 

с шест и 
повече 
 стаи 

7064 124 1705 2365 1650 561 659 671,61 1,49 

Източник: НСИ. 
2.8.2.3. Благоустроеност на жилищата 

Всички жилища в общината са електроснабдени. Водоснабдени са 98% от всички 
жилища, а населените места в община Калояново се водоснабдяват от подземни 
източници.  

Голяма част от водопроводната мрежа е от етернитови тръби. Остарелите и 
неподходящи материали, от които е изградена мрежата, са причина за силната й 
амортизация. Това води до чести аварии и големи загуби на вода. 
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Основен проблем на община Калояново е липсата на канализационна мрежа за 
отпадъчни води. Само в четири от населените места на общината има частично изградена 
канализационна мрежа. Това са с. Калояново, с. Житница и с. Ръжево Конаре и с. 
Дуванлии. В останалите населени места отводняването на отпадналите води се извършва 
чрез септични ями.  

Отпадъчните води се заустват в повърхностни водни течения, което води до 
замърсяване на водните обекти (повърхностни и подземни). Само в селата Житница и 
Ръжево Конаре има изградени съоръжения за пречистване на отпадъчни води. 

Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 80% от обитаваните 
жилищата се отопляват с твърди горива (дърва и въглища). Други 20% използват 
електроенергия за отопление. Няма централна топлофикация.  

Прекомерното използване на твърди горива за отопление на жилищата е един от 
основните източници на замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни климатични 
условия и през зимата. 

През последните години е правено предварително проучване на възможностите за 
газификация на селата Калояново, Дуванлии и гара Калояново. През територията на 
общината, попадаща в газификационен район „Тракия“, преминава проектно трасе на 
националната газоразпределителна мрежа. 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на жилищата. 
Към момента много малка част от жилищата са с топлоизолация, осигуряваща 
нормативната топлопроводимост. Основно това са в с. Калояново и по-големите села 
Житница и Дуванлии. Значително повече са жилищата с енергоспестяваща дограма. 
Отново най-много са в с. Калояново и по0големите села на общината.  

2.8.2.4. Форма на собственост 
Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата 

е присъща и за община Калояново и то в още по-изявен вид.  
Около 99,66 % са частни жилища, от тях 0,13% са на юридически лица и 0,21% са 

обществени (на общината и на държавата).  
Таблица : Жилища по форма на собственост към 2019 г. 

Общо 
Държавни  и 

общински 
Частни  на 

юридически лица 
Частни  на 

физически лица 

7064 15 9 7040 

Източник: НСИ. 
2.8.3. Жилищна осигуреност на населението 
Жилищната осигуреност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000 души 

население. Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като количество и 
неговата достатъчност или нужда от нови е показателен за силно развити в икономическо 
отношение страни, където пазара на имоти и жилища е балансиран. За община Калояново 
този показател е недостатъчен за да се прецени количеството наличен фонд, тъй като е 
деформиран от множеството необитавани сгради. Към 2019 г. броят жилища на 1000 души 
от населението е 671,61 при 489,93 за област Пловдив. Данните показват много добра 
жилищна осигуреност, с уговорката, че статистиката не отчита необитаваните жилища. 

Към 31.12.2019 г. в едно жилище живеят средно 1,49 лица, при 2,04 лица за област 
Пловдив. От това е видно, че общината има едни от добрите параметри на жилищна 
задоволеност, дължащ се на високия процент необитавани жилища. 

По отношение на новопостроените сгради е видно, че за разглежданият период са 
построени 4 нови сгради и е разширена 1 с обща новосъздадена полезна площ от 658 кв. 
м.  
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Таблица: Въведени в експлоатация сгради, жилища и полезна жилищна площ през 2019 г. 

Сгради 
(брой) 

Жилища 
(брой) 

Полезна площ 
(м2) 

общо нови разширени общо жилищна обслужваща 

5 4 1 8 658 549 109 

 
Основните типове пространствени структури на обитаване са интегрирани в улично-

кварталната структура с индивидуално застрояване, както и комплексно многофамилно 
застрояване, което се среща предимно в общинския център – село Калояново. Във всички 
населени места, включително общинския център, основната жилищна единица е 
еднофамилна, нискоетажна в самостоятелен имот. Към имотите има прилежащ двор, в 
които обикновено се развиват стопански дейности. Има изградени допълващи сгради с 
функция на лятна кухня, гараж, склад за стопанския инвентар, помещения за отглеждане 
на домашни животни, съхранение на земеделска продукция. Сериозен проблем са 
техническите характеристики на голяма част от сградите, поради лошите им 
експлоатационни, топлотехнически, шумоизолационни и естетически качества и 
амортизирано състояние. 

2.8.4. Прогноза  
На база статистическите данни за движението на населението и жилищната 

структура на общината прогнозните варианти за периода от 2022 до 2037 г. са три:  
 Песимистичен вариант, при който броя на жилищата остава постоянен, но се 

увеличава дела на необитаваните жилища. 
 Тенденциален вариант, при който се наблюдава увеличение на новото 

строителство с 5%, запазване дела на обитаваните жилища към момента и 
увеличава дела на необитаваните жилища с 4% 

 Оптимистичен вариант, при който се наблюдава наблюдава увеличение на 
новото жилищно строителство с 3%, увеличение на дела на стопанските 
сгради и тези свързани с туризма с 5%, запазване дела на обитаваните 
жилища към момента и увеличава дела на необитаваните жилища с 4%. 

Най-благоприятен за община Калояново е оптимистичният вариант, като основните 
констатации и изводи, имащи пряк устройствен адрес са:  

 В близките години община Калояново ще разчита основно на съществуващия 
сграден фонд. 

 Нови жилища ще се изграждат предимно в село Калояново и по-големите 
села Ръжево, Дълго поле, Житница, Бегово и Дуванлии .  

 Провеждане на адекватна общинска жилищна политика. 
 Необходим е нов подход в инвестиционните инициативи, включващ и нова 

среда за обитаване в селищата (възможност за модела “къща с двор”). 
 Прогнозираме увеличение на строителството за стопански цели и то основно в 

две направления:  
o По протежението на път ІІ-64 Пловдив – Карлово и при наличие на  

свободни терени, подходящи за индустриално строителство в 
непосредствена близост до основна пътна артерия, логистични центрове 
и др. Близостта с гр. Пловдив и естественото разширение на 
индустриалната му зона.  

o Община Калояново има богато културно-историческо наследство. То е 
представено от архитектурно-строителни, исторически, археологически и 
художествени ценности, някои с национално, други с местно значение, 
самостоятелно или в ансамбъл. Със статут на национално значение са 



72 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ  

мобилният некропол и тракийското светилище Св. Св. Константин и Елена 
в с. Дълго поле, могилите и старите каменни пътища в с. Иван Вазово, 
старо селище, римска постройка, римски път, могили, надгобни могили и 
надписи в с. Песнопой, могилните некрополи, античните селища и 
тракийското селище в с. Черноземен. В землището на Калояново има 
селищни могили от неолита - т.н. Калайджийска могила, от средния 
неолит - в местността Караорман, на антични поселения в група от седем 
тракийски надгробни могили в местността Дюнлюка, а на около три 
километра южно от селото, в местността Хисарлъка, още личат останки от 
римска крепост. Следи от праисторическо селище и 76 надгробни могили 
са разкрити и край с. Ръжево Конаре. Праисторическа селищна могила от 
епохата на късния неолит има и край село Житница. През каменно-
медната епоха се появяват първите светилища като центрове и храмови 
комплекси. Най ранният от тях и най дълго ползваният е Кукова могила 
край с. Дуванлии. В близост до Житница е разкрита богата находка от 
сребърни монети, сечени по времето на Александър Велики. В землището 
на общината се намират голям брой могили, които са част от царския 
некропол на тракийското племе одриси. По границата със с. Царимир, в 
местността „Коруджака” се намират останките от древноримското селище 
„Бендипара” и вековен дъб, който е на над 300 години. Именно тези 
обекти и тяхното съответстващо експониране и социализиране се 
очертават като подходящи за развитие на културен, археологически, 
селски, еко и приключенски туризъм. Прогнозата ни е, че в тези части ще 
се изграждат къщи за гости, семейни хотели, атракциони, заведения за 
хранене и др. 

С новото устройствено планиране се дават като приоритетни и свързани с 
качеството на жилищата:  

 Решаване на проблемите с водоснабдяването и нуждата от подмяна на 
водопроводната мрежа. 

 Изграждане на канализация в цялата община, съобразена с преобладаващия 
равнинен терен. 

 Подобряване качеството на обществени сгради – цялостни ремонти, 
обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност.  

 Подобряване състоянието на уличната мрежа и тротоарите, вкл. осигуряване 
достъпност на средата.  

 Благоустрояване на публичните пространства и зоните за обществен достъп.  
2.9. Социални дейности и социална инфраструктура  

По своето предметно предназначение подсистемите на социалното обслужване 
биват:  

 Системи на социална в т.ч. институционална инфраструктура на 
обслужването;  

 Пазарни подсистеми;  
 Система на туристическата инфраструктура.  

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура и 
изкуство, физкултура и спорт, държавно управление и неправителствени организации 
(НПО).  

От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова 
техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане.  
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В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите за 
пътуване и туризъм.  

От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент социалната 
инфраструктура е приоритетна в устройственото планиране. 

2.9.1. Образователна инфраструктура 
В община Калояново има добре развита и функционираща система за 

предучилищно и училищно образование, възпитание и личностна подкрепа, които се 
осигуряват в детските градини и училищата. Образователната система е качествено 
организирана, обезпечена с кадри и материално-техническа база и осигурява 
общообразователната и професионална подготовка на учащите се.  

Развитието на системата на образованието съответства напълно на демографската 
структура и процеси в общината. На тази база е направена и оптимизацията на местната 
образователна система.   

Образователното дело на територията на община Калояново се основава на 
принципите и насоките залегнали в националното законодателство и стратегически 
документи, и при отчитане на местната специфика и дадености за развитие.  

За учебната 2020/2021 г. на територията на община Калояново функционират 8 
общински детски градини, 4 общински училища и 1 обединено училище по данни на 
Регионалното управление на образованието - Пловдив:  

 ДГ „Детелина“ – с.Калояново; 
 ДГ „Детски свят” – с.Житница; 
 ДГ „Никола Инджов” – с.Ръжево Конаре; 
 ДГ „Валентина Терешкова” – с.Долна махала; 
 ДГ „Първи юни” – с.Дълго поле; 
 ДГ „Радост” – с.Бегово; 
 ДГ „Иглика” – с.Дуванлии; 
 ДГ „Щастливо детство“ с. Иван Вазово; 
 Основно училище „Иван Вазов” – с.Калояново; 
 Основно училище „Христо Ботев” – с.Ръжево Конаре; 
 Основно училище „Отец Паисий” – с.Песнопой; 
 Основно училище „Христо Смирненски“ – с.Житница; 
 Обединено училище „Христо Ботев” – с.Дълго поле. 

Структурите на предучилищното образование в общината са добре развити. 
Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските градини е много добра. 

За период от четири учебни години броят на детските градини се запазва постоянен. 
Посещават се от 312 деца, за които се грижат 30 души персонал. Броят на децата в 
детските градини се запазва сравнително постоянен през годините.   

Капацитетът на детските заведения в община Калояново е достатъчен, за да 
обхване всички деца от 2 до 7 годишна възраст на територията на общината. Капацитетът 
им средногодишно е запълнен на 85%. Броя на децата по пол е почти изравнен, с разлика 
от 1,6% в полза на момчетата.  

В детските градини се приемат деца на възраст 2-7 години, по желание на 
родителите (съгласно ЗПУО, Наредба №5 за предучилищно образование и Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 
градини на територията на община Калояново), като групите се оформят по възрастов 
принцип. 

Всички деца на 5 и 6-годишна възраст в община Калояново, за които е 
задължително предучилищно образование са обхванати за учебната 2020/2021 г. и 
посещават подготвителните групи в детските градини. 
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В детските градини обучението на децата със специални образователни 
потребности се подпомага от ресурсен учител съобразно потребностите им. Броят на 
ресурсните учители се определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида на 
подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане. 

В общината има 5 основни училища, едно от които е със статут на обединено, в 
което се образоват 278 ученика от I-VII клас и 196 ученика в VIII – XII, разпределени в общо 
35 паралелки за настоящата учебна година. Обучението в училищата е целодневно. Като 
цяло училищата от общинската образователна система разполага с добра материална 
база.  

Сферата на образованието в община Калояново като цяло е обезпечена с 
квалифицирани кадри - общо 53 преподаватели. Няма нередовни учители. Няма недостиг 
на специалисти по отделните дисциплини. В общината са налице достатъчен брой учители 
по отделните предмети, с висше и полувисше образование и съответната квалификация. 
Наличието на квалифицирани преподавателски кадри в достатъчна степен е силна страна 
за общината, което е едно от условията за постигане на добри резултати при подготовката 
на учащите в системата на средното образование. Учителите имат възможност да 
повишават квалификацията си чрез участие в обучителни курсове и семинари. 

Липсата на средни училища в община Калояново в голяма степен е неблагоприятно 
за подготовката на кадри необходими за местната икономика и пазара на труда. Средното 
образование за младежите от община Калояново се осигурява в средни и професионални 
училища, които функционират на територията на съседни общини в рамките на област 
Пловдив. Това носи и допълнителни разходи за семействата им. 

Сериозен проблем в общината е неблагоприятната тенденция за нарастване броя 
на напусналите образователната система ученици. По данни на НСИ напусналите 
преждевременно основното образование ученици от община Калояново през последните 
пет учебни години са общо 209. Средно по 42 деца и младежи отпадат от образователната 
система всяка година. 

В структурата на образованието през последните години е стартирал процес на 
приемане и осъществяване на мерки, които гарантират оптималното функциониране на 
училищната мрежа с цел постигане на  позитивно развитие на демографските процеси в 
общината, ефективност на публичните разходи за образование, включително чрез 
използване на единен стандарт за издръжка и управление на делегирани бюджети и  
адаптиране към изискванията на пазара на труда.  

2.9.1.1. Предучилищно образование (обучение) 
Предучилищното образование се осъществява в 8 детски градини на територията на 

община Калояново, находящи се в общинския център – с. Калояново и по-големите села 
Житница, Ръжево Конаре, Долна махала, Дълго поле, Бегово, Дуванлии и Иван Вазово.  
Таблица: Детски градини и предучилищно образование 

Учебна 
година 

Детски 
градини 

Деца Места Педагогически 
персонал 

Детски 
групи общо 

в т.ч.    
момичета 

общо 
на 100 
деца общо 

в т.ч. 
детски 

учители 

2020/2021 8 312 154 370 118,6 30 29 14 

2019/2020 8 284 136 370 130,3 32 31 14 

2018/2019 8 279 131 366 131,2 31 30 14 

2017/2018 8 283 122 364 128,6 28 27 15 

Източник: НСИ. 
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 В детските градини са разкрити почти постоянен брой места през последните четири 
учебни години - 370 места, като средната пълняемост на една група е 26 деца и средна 
посещаемост от 22 деца. Обхванати са около 75% от децата на възраст от 3 до 6 години. 
Това е така, защото част от децата са в селата, където няма осигурена детска градина, по 
икономически причини не посещават детско заведение или имат свободен член от 
семейството, който е ангажиран с отглеждането им.  
 Детската градини разполагат с достатъчно занимални и спални помещения, 
кухненски комплекси и дворове. При по-благоприятна демографска ситуация, детските 
градини може да поемат нови деца.  

2.9.1.2. Общо образование 
Общото образование на територията на община Калояново се осъществява от 5 

основни училища, едното от които е обединено. Броят на учебните заведения в общината 
през последните 4 години се запазва постоянен. 

В периода 2017-2021 г. броя на учениците варира в малки граници, като най-висок е 
през 2017/2018 г. – 502, след което намалява през следващите години соколо 6 % до 474 
ученици. Към момента в тях се  обучават 278 ученика от първи до четвърти клас, 
разпределени в 20 паралелки и 196 ученика от пети до седми клас, разпределени в 15 
паралелки и 118 ученика от осми до дванадесети клас, разпределени в 3 паралелки. 
Средно в паралелка има по 13,5 учащи, което ги прави маломерни. Като цяло съществува 
тенденция на намаляване на учениците в община Калояново със значителни темпове, 
близки до средните за страната. 

В структурата на учениците по пол преобладават броя на момчета, които през 2019 
г. са 54,6%, а момичетата съответно 45,4%. Броят на учителите в общообразователните 
училища се увеличава с 4, което представлява 7% и през 2021 г. е 64. 

Данните на НСИ показват, че за периода 2017 – 2021 г. има относително 
постоянство в броя на учениците и учителите. 
Таблица : Училища на територията на община Калояново 

Учебна 
година 

Училища 

I - IV клас V - VII   клас 

Пара-
лелки 

учители 

учащи 
Пара-
лелки 

учители 

учащи 
Завър-
шили общо 

в 
т.ч. 

жени 
общо 

в 
т.ч. 

жени 

2020/2021 5 20 27 278 130 15 37 196 86 56 

2019/2020 5 21 26 267 118 14 34 177 82 66 

2018/2019 5 17 24 288 133 14 32 186 81 70 

2017/2018 5 17 24 295 138 14 42 207 100 144 

 

Учебна 
година 

Училища 

VIII - XII   клас 

паралелки учители 

учащи 

завършили 
общо 

в 
т.ч. 

жени 

2020/2021 - 3 - - 118 - 

2019/2020 1 - 8 2 - 1 

2018/2019 1 1 9 1 - 1 

2017/2018 1 - 10 2 - 1 

                Източник: НСИ. 
 



76 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ  

Училищата разполагат с добра материална база и условия за провеждане на 
едносменен и целодневен режим.  

Задоволеността с класни стаи може да се отчете като много добра. 
Оптималните стойности на средния брой ученици в една паралелка позволява 

воденето на съвременен учебен процес.  
Физическото състояние на материално-техническата база в сферата на 

образованието е добро. 
2.9.1.3. Професионално образование 

На територията на община Калояново няма средно училище.  
2.9.2. Здравеопазване и здравна инфраструктура 

 Състоянието на подсистемата в община Калояново има следните характеристики: 
2.9.2.1. Обща заболеваемост и болестност на населението 

Според Социално-демографския анализ на област Пловдив за 2018 г. на 
Регионалната здравна инспекция – Пловдив, регистрираните заболявания основно са:  

 Болести на дихателната система – 27 %; 
 Болести на органите на кръвообращението – 22 %; 
 Онкологични заболявания – 15,5 %.  
Общата смъртност за община Калояново е идентична с тази в страната Най-голям 

относителен дял като причина за смърт заемат болестите на дихателните пътища, 
следвани от болестите на органите на кръвообращението и ново образованията.   

Рисковите фактори, които влияят върху здравето на населението в община 
Калояново са: 

 Демографската структура;  
 Възрастовата структура на населението; 
 Неправилното хранене; 
 Ниската здравна култура;  
 Социални фактори като бедност, безработица. 
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.  

2.9.2.2. Доболнична лечебна помощ 
 Системата на здравеопазването в община Калояново включва само доболнична 
помощ и Филиал за спешна медицинска помощ.  
 Доболничната помощ се осъществява от общопрактикуващи лекари и 
специализирани медицински практики. 

 Първична лечебна и дентална помощ 
На територията на община Калояново работят само:  

 9 общопрактикуващи лекари с индивидуални практики; 
 7 лекари по дентална медицина с индивидуална практика; 
 12 специалисти по здравни грижи. 

Осигуреността на общината с общопрактикуващи лекари (ОПЛ) е 1 лекар на 1168 
души и 1 дентален лекар на 1502 души. В тази връзка може да се каже, че населението на 
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община Калояново изпитва известен недостиг от общопрактикуващи лекари, стоматолози и 
специалисти, особено изразено в някой от по-малките населени места. 

На всички лекари са предоставени сгради и помещения общинска собственост. 
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.  
Таблица: Медицински персонал и население на един лекар в община Калояново за периода 
2014 - 2019 

Персонал 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Лекари  5 5 6 9 9 9 

Лекари по 
дентална 
медицина 

4 12 12 12 7 7 

Медицински 
специалисти по 
здравни грижи 

8 12 12 12 12 12 

Население на 1 
лекар 

2268 2247 1832 1202 1184 1168 

Население на 1 
лекар по 
дентална 
медицина 

2836 936 916 902 1527 1502 

Източник: РЗИ - Пловдив 
Броят на аптеките в общината по данни от РЗИ – Пловдив през 2019 г. е 5, от които 

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

 Специализирана медицинска и дентална  помощ 
На територията на община Калояново няма лечебни заведения за специализирана 

извън болнична помощ, включително дентална.  
2.9.2.3. Болнична лечебна помощ 

В община Калояново няма нито едно заведение за болнична или извън болнична 
помощ. Населението на общината се обслужва от болниците в общините Пловдив, Хисаря, 
Карлово и  Раковски.  

Основни недостатъци и проблеми на местната система за здравеопазване са: 
 Запазващата се тенденция за намаляване на населението на общината; 
 Застаряване на населението и регресивния тип възрастова структура – 

намаляване относителния дял на децата и лицата в трудоспособна възраст; 
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 Липса на лечебни заведения за извън болнична помощ; 
 Част от населените места на общината са с влошен достъп до здравеопазване, 

където населението не получава адекватна и навременна медицинска помощ; 
 Увеличаваща се заболеваемост, като водещи причини са болестите на 

дихателната система и болестите на кръвообращението;  
 Ниската раждаемост.  
 Липсват възможности за долекуване и продължително лечение в рамките на 

общината. 
2.9.2.4. Спешна медицинска помощ 

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 Филиала за спешна медицинска помощ - Калояново на смяна работи 1 
медицински екип. 

2.9.3. Социални дейности 
В община Калояново се предоставят широк спектър от социални услуги в общността 

и в специализирани институции. В групата на социалните дейности се отнасят: 
 социалните услуги за деца в риск; 
 специализирани институции за възрастни хора; 
 социални услуги на стари хора и 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. Повечето 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. 

Община Калояново се характеризира със застаряващо население, немалка част от 
което са хора с увреждания и медико-социални проблеми. Налице са  деца и младежи със 
специфични социални и образователни потребности. Паралелно с повишаване на 
заетостта на населението и необходимостта от трудова реализация съществуват социални 
проблеми в семействата, свързани с отглеждане и възпитание на деца със специфични 
потребности, грижи за възрастни лица и хора с увреждания, като задоволяването на тези 
потребности се поема от системата за социално подпомагане и услуги на територията на 
общината.   

Община Калояново е обезпечена с квалифицирани специалисти, които имат 
необходимия опит за организиране и извършване на различите социални услуги.  

2.9.3.1. Специализирани институции 
Държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, 

рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на 
общината се провежда от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Хисаря.  

По данни от ДСП – Хисаря към 2019 г. в община Калояново са регистрирани общо 1 
233 лица с увреждания, в това число 35 деца.  

За периода 2015-2020 г. технически помощни средства за получили 1 500 лица с 
увреждания. За същия период социални помощи са получили 14 986 лица/семейства от 
общината. Броят на лицата получили помощи за отопление с твърдо гориво и/или ел. 
енергия от ДСП се увеличава ежегодно и през последните 5 години е общо 2 249 бр.  

На територията на община Калояново развива дейност Дом за възрастни с 
деменция “Св.св. Козма и Дамян” в с. Горна Махала. Домът за възрастни с деменция е 
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специализирана институция, която предоставя комплекс от медицински и социални услуги 
на лица, които са с доказано заболяване деменция. Капацитетът му е 60 места. В 
социалното заведение като обслужващ персонал работят 35 лица – медицински сестри, 
лекар – специалист, рехабилитатор, болногледачи, социални работници и др. 

2.9.3.2. Социални услуги, предлагани в обичайна среда и в общността 
Основно социални услуги за деца и възрастни се предоставят в обичайната 

среда или в общността от:  
  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.  

  Домашен социален патронаж, с. Горна махала – Обслужват се средно около 
90 потребители и винаги има допълнителни лица, чакащи за услугата. 
Персонала включва 7 служители.  

  Социална услуга „Личен асистент“ се предоставя на 24 потребители от 
уязвимите групи в неравностойно положение от 24 назначени лични 
асистенти. Тази услуга е стартирала с помощта на финансиране от ОПРЧР. 

  Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда от звено за 
социални услуги, създадено по ОПРЧР. Услугата се предоставя на 60 
потребители от 40 домашни санитари. 

  Приемна грижа – услуга в общността. През 2020 в община Калояново има 
само едно приемно семейство, в което има настанено едно дете.  

  Клуб на инвалида в с. Калояново. 
  9 пенсионерски клуба в селата: Калояново, Житница, Дуванлии, Дълго поле, 

Ръжево Конаре, Ръжево, Черноземен, Горна махала и Бегово.  
2.9.3.3. Социални услуги – общинска отговорност 

Всички описани социални услуги са общинска отговорност и това, което е 
характерно за тях е:  

 Неравномерно териториално разпределение на социалните услуги в общината, 
независимо че то обикновено отразява различията в числеността на 
населението. В общинския център с по-голямо население са разположени 
повече социални услуги.  

 Липса или недостатъчно квалифициран персонал в системата на социалните 
услуги.  

 Възлагането на социалните услуги на външни доставчици все още не се 
утвърждава като практика в община Калояново.  

 Невисока добавена стойност в заплащаните услуги и липса на социално 
признание към социалните работници. 

 За подобряване на качеството на предоставяните грижи се очертава 
необходимост от повишаване ефективността на структурата и повишаване на 
професионалния капацитет на персонала, както и повишаване на контрола 
относно спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социални 
услуги. 

 Необходимо е предприемане на допълнителни мерки в посока подобряване на 
координацията между социалната и здравната системи с оглед постигането на 
практически резултати и предоставянето на качествени интегрирани услуги за 
деца, възрастни хора и хора с увреждания.  

 Социални услуги са приоритетно насочени само към една конкретна рискова 
група, което показва, че развитието им не е в резултат на предварително 
планиране. 
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 Не се предоставят комплексни социални услуги. 
2.9.4. Културни дейности и инфраструктура на културата 
Община Калояново има богато културно-историческо наследство. То е представено 

от архитектурно-строителни, исторически, археологически и художествени ценности, някои 
с национално, други с местно значение, самостоятелно или в ансамбъл. 

По данни на Областна администрация – Пловдив на територията на община 
Калояново има 92 регистрирани обекта художествени, архитектурно-строителни, 
археологически и исторически паметници на културата. Със статут на национално значение 
са могилния некропол и тракийското светилище Св. Св. Константин и Елена в с. Дълго 
поле, могилите и старите каменни пътища в с. Иван Вазово, старо селище, римска 
постройка, римски път, могили, надгобни могили и надписи в с. Песнопой, могилните 
некрополи, античните селища и тракийското селище в с. Черноземен.  

В землището на Калояново има селищни могили от неолита - т.н. Калайджийска 
могила, от средния неолит - в местността Караорман, на антични поселения в група от 
седем тракийски надгробни могили в местността Дюнлюка, а на около три километра южно 
от селото, в местността Хисарлъка, още личат останки от римска крепост. Следи от 
праисторическо селище и 76 надгробни могили са разкрити и край с. Ръжево Конаре. 
Праисторическа селищна могила от епохата на късния неолит има и край село Житница.  

През каменно-медната епоха се появяват първите светилища като центрове и 
храмови комплекси. Най ранният от тях и най дълго ползваният е Кукова могила край с. 
Дуванлии. В близост до Житница е разкрита богата находка от сребърни монети, сечени по 
времето на Александър Велики. В землището на общината се намират голям брой могили, 
които са част от царския некропол на тракийското племе одриси. 

По границата със с. Царимир, в местността „Коруджака” се намират останките от 
древноримското селище „Бендипара” и вековен дъб, който е на над 300 години. 

Във всички села на общината има изградени православни храмове. В три от тях – 
Калояново, Житница и Дуванлии има католически църкви. Като художествени паметници са 
обявени основно църкви в селата от общината: „Успение богородично“, с Бегово, „Св. 
Богородица“ и „Въведение Богородично“ в с. Отец Паисиево, „Св. Никола“ и църквата в с. 
Ръжево Конаре, „Св. Георги“ в с. Черноземен.  
Таблица: Религиозни обекти на територията на община Калояново 

Населено място Религиозен обект 

с.Калояново  

 Източно-православна църква „Света Троица” 
1845 г.  

 Източно-православен параклис "Христос 
Спасител" 2008 г.  

 Западно-православна църква „Св.Андрей” 1863 
г. - В основата на църквата е положен камък, 
осветен от папа Йоан-Павел ІІ по време на 
посещението МУ в България през 2002 г.  

 Празникът на общината е в деня на “Св. Дух”  
 24 февруари Кукеров ден - Заговезни 

с.Дуванлии  

 Западно-православна църква „Прескърбна 
Богородица” - Планът на цьрквата в нов 
византийски стил е изработен от италианския 
свещеник-капуцин отец Ернесто Саватоне, а 
изграждането й е дело на майсторите Коста 
Петров и неговия син Симеон от град Дебър, 
днешна Македония. Църквата е тържествено 
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осветена в 1886 г.  
 Празникьт на с. Дуванлии съвпада с храмовия и 

е на 15 септември 
 24 февруари Кукеров ден - Заговезни 

с.Житница  

 Западно-православна църква „Успение 
Богородично” 1923 г.  

 Селото чества своя празник в третата събота на 
месец Септември 

 24 февруари Кукеров ден - Заговезни 

с.Дълго поле  

 Източно-православен параклис "Св.Петка" 2006 
г.  

 Източно-православна църква „Св.Архангел 
Михаил” 1925 г.  

 Сред най-видните личности на Дълго поле е 
покойният Пловдивски митрополит Арсений 
(1932-2006).  

 Официалният празник на селото е Денят на 
плодородието, честван в началото на месец 
юни.  

с.Ръжево Конаре  

 Източно-православна църква „Пресвета 
Богородица” 1867 г. Изографисването на 
църквата е дело на бележития български 
художник и иконописец Станислав Доспевски 
(1823-1878 г.), син на Захари Зограф.  

 Празникът на селото се чества в Деня на голяма 
Богородица - 15 август. 

с.Главатар   Източно-православна църква „Св.Атанасий" 

с.Черноземен  

 Църквата в Черноземен е опожарена от 
отстъпващите турски войски и башибозук по 
време на Освободителната война.  

 Новата църква "Свети Георги Победоносец", 
изградена от строителя първомайстор Димитър, 
е осветена през 1893 г. от всебългарския 
патриарх Кирил и е паметник на културата. 
Източно-православна църква „Св.Георги” 
съгласно удостоверение №7400- 179/21.10.2012 
г. притежава статут на художествена недвижима 
културна ценност.  

 Празник на селото е 6 май - Гергьовден 

с.Ръжево   Източно-православна църква „Св.Никола” 

с.Долна Махала   Източно-православна църква „Св.Харалампий” 

с.Бегово  
 Източно-православна църква „Успение 

Богородично ”  

с.Сухозем   Източно-православна църква „Св. София” 

с.Отец Паисиево  
 Източно-православна църква „Въведение 

Богородично”, построена от майстор Коста от 
Дебър през 1828 година 

с.Песнопой   Източно-православна църква „Св.Николай” 1870 
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г. 
 Официалният празник на селото е 24 май – Деня 

на светите братя Кирил и Методий, славянската 
писменост и българската просвета и култура 

с.Иван Вазово  
 Източно-православна църква „Св.Теодор 

Стратилат” 

с.Горна Махала   Източно-православна църква „Св.Димитър” 

     Източник: Община Калояново 
Над 50 са къщите и дюкяните обявени за архитектурно-строителни паметници на 

културата. Основно това са обекти в селата Долна махала, Житница, Отец Паисиево, 
Ръжево Конаре и Сухозем. 

Основните културни дейности, развивани в община Калояново са свързани с 
дейността на народните читалища. Към момента функционират 16 читалища, 
разпределени във всички съставни села на общината. Читалищата са основните средища 
на културното развитие и духовното обогатяване на населението. Те развиват културно - 
просветна и художествена самодейност, като организират творчески занимания на 
постоянно действащи групи за певчески, танцов и автентичен фолклор, клубове, изложбени 
зали и музейни сбирки. 

 Единствените културни институции на територията на община Калояново са 
читалищата, които са 15 на брой. Най-старото е основано през 1903г. в с. Отец Паисиево, а 
централното читалище „Искра“ в с. Калояново отваря врати през 1921г. Дейността им е 
насочена към развитие и обогатяване на културния живот, запазване на българските 
обичаи и традиции, формиране на етническа и религиозна толератност и др. Традиционно 
се поддържа библиотечната дейност, любителското художествено творчество, клубната и 
кръжочна дейност и културно-масовите прояви. Проблем на читалищата е сградният фонд, 
който трудно се поддържа със средствата на общинския бюджет. Същевременно големи 
селища като Калояново и Житница нямат отделни читалищни сгради, които са крайно 
необходими за дейността на съществуващите състави и школи. Освен недоброто 
състояние на материалната база, пречка за разгръщане на дейността е и липсата на 
мотивация в кадрите. 

С помоща на читалищата се поддържа запазването и празнуването на културните 
празници – Муфканица, Гергьовден, кукуерски празници и религиозните празници от 
западноправославния и източноправославния календари. 
Таблица : Народни читалища и художествени състави в община Калояново към 2020 г. 

Наименование, местонахождение Художествени състави, клубове и 
групи 

НЧ „Светлина -1928“ - Село Песнопой Вокална група за обработен фолклор 

НЧ „Димитър Благоев-1927“ Село Горна 
Махала 

- 

НЧ „Георги Кирков-1908“ Село Бегово Женски клуб и Картинна галерия 

НЧ „Васил Левски -1927" - Село Дълго поле Женски клуб 

НЧ „Просвета -1907“ - Село Ръжево Конаре 
Танцов колектив "Фолклорна визия" 

Вокална група "Детелина" 

НЧ „Искра -1921“ - Село Калояново 

Клуб "Любознайко"; Клуб по краезнание; 
Детски танцов състав "Изворче" и ТК 

"Искрица" с 2 групи - съответно за хора 
и обработен фолклор; Детски дневен 
център "Слънцето свети за всички"; 

Женски клуб 
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НЧ „Христо Ботев -1929" - Село Дуванлии Женска певческа група "Славей" 

НЧ „Изгрев -1928" - Село Иван Вазово Женски клуб; Кукерски празници 

НЧ „Пробуда“ - Село Главатар - 

НЧ „Съзнание-1921“ - Село Ръжево - 

НЧ „Светлина“ - Село Сухозем - 

НЧ „Йосиф Добранов-1933“ - Село Житница 
Хоби клуб; Театрална група; 

Литературен клуб 

НЧ „Отец Паисий-1938“ - Село Долна 
махала 

- 

НЧ „Христо Ботев-1905“ - Село Черноземен - 

НЧ „Пробуда -1903" - Село Отец Паисиево Женски клуб, Кукерски състав; 

НЧ „Народни будители -2013" - Село Дълго 
поле 

Мъжка коледарска група; Танцов състав 
"Иглика" и Детски танцов състав; 

Женска певческа група 
Източник: Публичен регистър на Народните читалища. 

В читалищата са развити основно библиотечната и музейна дейност, различни 
школи – по изкуствата, музикална, танцова и др., любителско творчество (художествена 
самодейност).  

Общинският културен календар е изпълнен с чествания на много национални и 
православни празници, провеждане на фестивали, събори и други събития. 

Съхраняването на читалищата е важно, тъй като те остават средища на културната 
и просветна дейност, особено в по-малките населени места и позволяват развитието на 
талантите и съхраняването на традициите. В тази връзка следва да се преодолеят 
съществените им проблеми свързани с лошо състояние на сградния фонд и спешната 
нужда от ремонти, липсата на техника и оборудване, ограничен библиотечен фонд, 
обезпечаване на художествените състави с необходимите им реквизити, носии, маски, 
декори, вкл. и участия в национални и международни прояви. Много малко от читалищата в 
общината имат достъп до интернет, а това е важно условие за привличане на децата и 
младежите и превръщането им в съвременни културно-просветни средища. 

 По-отдалечените и слабо населени места в периферните територии на община 
Калояново са затруднени в своите комуникации в социален и икономически аспект, и в 
известна степен са изолирани от обществения и културен живот в района. Осигуряването 
на достъп до компютри, интернет и он-лайн услуги на хората, живеещи в отдалечени от 
общинския център райони ще допринесе за преодоляването на тези тенденции и 
стимулиране на социалното сближаване. Читалищата са важни центрове, в които трябва 
да бъде осигурена цифрова достъпност и свързаност и да се насърчават уменията на 
населението за включване в различни дигитални пространства.  

В село Черноземен е роден дядо Иван Арабаджията — близък приятел и 
сподвижник на Васил Левски. В с. Сухозем е изграден паметник на американския пилот л-т 
Дейвид Кингсли и седемте жители на с. Сухозем, загинали на 23 юни 1944 г. при 
разбиването на самолета в землището на селото, след завръщането му от бойна мисия в 
Румъния. 

В с. Отец Паисиево е къщата на поп Данаил, в която Васил Левски основава 
местния революционен комитет през 1871 година.  

В Песнопой през 2017 г. по инициатива на местни жители и с подкрепа от кметството 
е направена паметна плоча, напомняща за срещата на Васил Левски и неговия най-близък 
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съратник Иван Грозев от Карлово. Мястото на срещата, станала на Чурулийския баир през 
1870 година и описана от Иван Вазов в разказа „Чистия път”, е обозначено с морена, а до 
него на специално изградено табло е изписана част от Вазовия разказ. 

2.9.4.1. Музейна дейност 
Музейна сбирка е устроена в НЧ „Искра-1921“, с. Калояново с над 200 експоната. 
В НЧ „Георги Кирков-1908“, с. Бегово е устроена Картинната галерия на Петър 

Костадинов, където е подредена и етнографска сбирка.  
По данни на Областна администрация – Пловдив в с. Ръжево Конаре има къща – 

музей на Кольо Гетов (Савата).  
2.9.4.2. Галерийна дейност 

В НЧ „Георги Кирков-1908“, с. Бегово е устроена картинната галерия на местния 
художник Петър Костадинов с картини, дарени от него. 

2.9.4.3. Комплексна читалищна дейност 
Според направена справка в Националният регистър на читалищата в България на 

територията на община Калояново са регистрирани 16 читалища, разпределени във всички 
съставни села на общината. Читалищата са основните средища на културното развитие и 
духовното обогатяване на населението. Те развиват културно - просветна и художествена 
самодейност, като организират творчески занимания на постоянно действащи групи за 
певчески, танцов и автентичен фолклор, клубове, изложбени зали и музейни сбирки. 
  В читалищата са развити основно библиотечната и музейна дейност, различни 
школи – по изкуствата, музикална, танцова и др., любителско творчество (художествена 
самодейност).  

Общинският културен календар е изпълнен с чествания на много национални и 
православни празници, провеждане на фестивали, събори и други събития. 

 Библиотечна дейност 
Според информационният регистър на обществените библиотеки, библиотечна 

дейност развиват:  
Таблица: Библиотечна дейност на територията на община Калояново 

Рег. № Име на библиотеката Село  

287 
Библиотека при Народно читалище 

"Изгрев-1928" 

СЕЛО ИВАН 
ВАЗОВО 

294 
Библиотека при Народно читалище 

"Светлина-1928" 

СЕЛО ПЕСНОПОЙ 

297 
Библиотека при Народно читалище 

"Георги Кирков - 1908" 

СЕЛО БЕГОВО 

300 
Библиотека при Народно читалище 

"Просвета-1907" 

СЕЛО РЪЖЕВО 
КОНАРЕ 

   

301 
Библиотека при Народно читалище 

"Христо Ботев -1929" 

СЕЛО ДУВАНЛИИ 

321 
Библиотека при Народно читалище 

"Искра-1921" 

СЕЛО 
КАЛОЯНОВО 

335 
Библиотека при Народно читалище 

"Васил Левски-1927" 

СЕЛО ДЪЛГО 
ПОЛЕ 

760 
Библиотека при Народно читалище 

"Йосиф Добранов - 1933"  

СЕЛО ЖИТНИЦА 
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Това е най-старата читалищна активност. Като цяло библиотечният фонд е голям и 
добре съхраняван. Съществен проблем е липсата на средства за неговото обновяване. 
Всяко читалище разполага с читалня и зала за заемане на литература.  

Местните библиотеки имат над 1000 постоянни читатели. Фондът на библиотеките 
не е дигитализиран. 

 Любителско творчество  
Художествената дейност в читалищата се развива в създадените фолклорни и 

танцови групи, чиято основна задача е издирването и опазването на автентичния фолклор, 
традициите и обичаите на община Калояново.  
Таблица : Народни читалища и художествени състави в община Калояново към 2020г. 

Наименование, местонахождение Художествени състави, клубове и 
групи 

НЧ „Светлина -1928“ - Село Песнопой Вокална група за обработен фолклор 

НЧ „Димитър Благоев-1927“ Село Горна 
Махала 

- 

НЧ „Георги Кирков-1908“ Село Бегово Женски клуб и Картинна галерия 

НЧ „Васил Левски -1927" - Село Дълго поле Женски клуб 

НЧ „Просвета -1907“ - Село Ръжево Конаре 
Танцов колектив "Фолклорна визия" 

Вокална група "Детелина" 

НЧ „Искра -1921“ - Село Калояново 

Клуб "Любознайко"; Клуб по краезнание; 
Детски танцов състав "Изворче" и ТК 

"Искрица" с 2 групи - съответно за хора 
и обработен фолклор; Детски дневен 
център "Слънцето свети за всички"; 

Женски клуб НЧ „Христо Ботев -1929" - Село Дуванлии Женска певческа група "Славей" 

НЧ „Изгрев -1928" - Село Иван Вазово Женски клуб; Кукерски празници 

НЧ „Пробуда“ - Село Главатар - 

НЧ „Съзнание-1921“ - Село Ръжево - 

НЧ „Светлина“ - Село Сухозем - 

НЧ „Йосиф Добранов-1933“ - Село Житница 
Хоби клуб; Театрална група; 

Литературен клуб 

НЧ „Отец Паисий-1938“ - Село Долна 
махала 

- 

НЧ „Христо Ботев-1905“ - Село Черноземен - 

НЧ „Пробуда -1903" - Село Отец Паисиево Женски клуб, Кукерски състав; 

НЧ „Народни будители -2013" - Село Дълго 
поле 

Мъжка коледарска група; Танцов състав 
"Иглика" и Детски танцов състав; 

Женска певческа група 
Източник: Публичен регистър на Народните читалища. 

 
 Материална база на читалищата 

Материалната база на читалищата включва сградите, в които се помещават, 
собственост на самите читалища, на община Калояново или наети помещения, 
материалните активи, библиотечния фонд и реквизити (носии, реквизити, принадлежности 
и др.).  
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Материално-техническа им база и сградна инфраструктура се нуждае от 
модернизиране и обновление, така че да се отговори на потребностите на местните 
жители. 

Съхраняването на читалищата е важно, тъй като те остават средища на културната 
и просветна дейност, особено в по-малките населени места и позволяват развитието на 
талантите и съхраняването на традициите. В тази връзка следва да се преодолеят 
съществените им проблеми свързани с лошо състояние на сградния фонд и спешната 
нужда от ремонти, липсата на техника и оборудване, ограничен библиотечен фонд, 
обезпечаване на художествените състави с необходимите им реквизити, носии, маски, 
декори, вкл. и участия в национални и международни прояви. Много малко от читалищата в 
общината имат достъп до интернет, а това е важно условие за привличане на децата и 
младежите и превръщането им в съвременни културно-просветни средища. 

По-отдалечените и слабо населени места в периферните територии на община 
Калояново са затруднени в своите комуникации в социален и икономически аспект, и в 
известна степен са изолирани от обществения и културен живот в района. Осигуряването 
на достъп до компютри, интернет и он-лайн услуги на хората, живеещи в отдалечени от 
общинския център райони ще допринесе за преодоляването на тези тенденции и 
стимулиране на социалното сближаване. Читалищата са важни центрове, в които трябва 
да бъде осигурена цифрова достъпност и свързаност и да се насърчават уменията на 
населението за включване в различни дигитални пространства.  

Отделни структури на община Калояново извършват дейности по организиране на 
младежки инициативи, превенция, възпитание и консултации по въпросите на младежта. 
Потребностите на младите жители на общината са свързани с осмисляне на свободното 
време, разширяване и разнообразяване на спортните прояви, възможностите за трудова 
реализация и др. Проведени анкети сред учениците са показали, че те имат нужда от 
интернет-клубове и компютърни кабинети, спортна база и спортни съоръжения, екскурзии и 
екскурзионни летувания и др. 

2.9.5. Спорт и спортна инфраструктура  
2.9.5.1. Спортни клубове 

Според Регистъра на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта на 
територията на община Калояново има регистрирани 5 спортни клуба, които развиват 
дейност:  

 Клуб по конен спорт „Тракиец“, с. Житница;  
 Футболен клуб „Житница“, с. Житница;  
 Футболен клуб „Чернозем“, с. Чернозем;  
 Футболен клуб „Дълго поле“, с. Дълго поле;  
 Футболен клуб „Калояново“, с. Калояново;  
 Баскетболен клуб „Калояново“, с. Калояново – не регистриран в РСК на 

ММС;  
 Детско-юношески футболен клуб в с.  Калояново – не регистриран в РСК 

на ММС. 
Системата от спортни клубове и дейности включва активно гражданите, децата и 

младежите, както и е предпоставка за развитие на спортен туризъм.  
Преминаващата през територията на общината реки Стряма, Каварджиклийка и 

Тикла са предпоставка за развитието на риболов и други водни спортове.  
Спортът и масовата физкултура имат важна роля в обществения живот на общината. 
Реализацията на тази дейност обаче се осъществява трудно на фона на социално-
икономическите проблеми на обществото. Началото на физкултурното движение в 
общината се поставя през 1945г., което е стимулирало в последствие израстването на 
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редица талантливи и известни спортисти на България. Популярни спортове са футболът и 
баскетболът, като ежегодно се провеждат турнири за спортните клубове. 
На територията на община Калояново има три футболни и един баскетболен клуб, като в с. 
Житница е открита и детско-юношеска школа по вдигане на тежести. Спортните 
съоръжения в селата Житница и Черноземен не са в много добро състояние и не отговарят 
на съвременните изисквания. В най-добро състояние е спортния комплекс в с. Калояново. 
Спортните бази са общинска собственост, като към четирите учебни заведения в общината 
също има спортна база, предимно от физкултурни салони. 
Масовият спорт в общината е слабо развит, като не съществуват организирани форми на 
спортни занимания с отделните възрастови групи. Една от причините е липсата на 
средства, които биха могли да се търсят от различни програми и спонсори от частния 
бизнес, за да може да се организират състезания, турнири, спортни празници и др. 

2.9.5.2. Спортна инфраструктура 
Спортната инфраструктура на община Калояново е концентрирана в общинския 

център с. Калояново и по-големите населени места – с. Дълго поле, с. Житница, с. Ръжево 
Конаре. В почти всички населени места на общината има стадиони, които са в недобро 
общо състояние и се нуждаят от цялостно модернизиране, ремонти, възстановяване на 
настилките, нови пейки и оборудване.  

Състоянието на спортните съоръжения и площадки на територията на общината в 
голяма част не е добро и не отговарят на съвременните изисквания за безопасна 
експлоатация.  

Спортната инфраструктура на община Калояново е съставена от:  
 Четири функциониращи стадиона:  

o Футболен стадион „Асен Гаргов”, с. Калояново; 
o Футболен стадион „Васил Манчев”, с. Черноземен;  
o Футболен стадион „Житница”, с. Житница;  
o Футболен стадион „Дълго поле“, с. Дълго поле. 

 На мястото на старото селскостопанско летище в близост до село Калояново е 
изградена единствената по рода си частна състезателна писта „Дракон“, която е 
домакин на многобройни авто и мотосъстезания, и набира все повече 
популярност сред любителите на моторните спортове. Ежегодно на нея се 
провеждат кръгове от републиканския шампионат по автомобилизъм, фирмени 
състезания – на БМВ, Дачия Логан, Шкода Фабия, любителски и др. Пистата е с 
обща дължина 1700 м, разположена е на площ от 165 декара и е напълно 
обезопасена. Всяка година се провеждат два кръга от националния шампионат 
за туристически автомобили, периодично се правят събори, тунинг шоута, 
тренировки и любителски шампионати. Към съоръжението е изграден ресторант, 
нова трибуна и зони за сигурност, както и разширен паркинг. 

 Конна база СК Тракиец се намира по пътя между Карлово и Пловдив, до село 
Житница. Предлага условия за любителска и професионална езда. Има 
възможност за организиране на тийм билдинг, фирмени обучения и лични 
мероприятия. Разполага с открит и закрит манеж, както и с 36 бокса за коне. 
Дават се уроци за деца и възрастни с инструктор.  

 Спортен комплекс „Тракиец“ има и открит плувен басейн и бар-басейн с 40 
места. 

 Добре поддържана е спортната база към следните учебни заведения в 
общината:  

o ОУ “Иван Вазов”, с. Калояново разполага със спортна зала; 
o ОУ “Христо Ботев”, с. Ръжево Конаре има физкултурен салон. 
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Като цяло спортните съоръжения и спортните обекти на територията на общината, 
особено в малките населени места са недостатъчни, повечето са морално остарели и имат 
нужда от реконструкция и обновяване. Материално техническата база на част от спортните 
обекти е частично ремонтирана, но се нуждае от реконструкция и модернизация. 
Необходимо е да се обособят допълнителни детски спортни площадки на открито, както и 
да се разшири училищната спортна инфраструктура. Този проблем трябва да търси 
решението си в новия програмен период.  

Възможностите за развитие и инвестиране в човешки ресурс са другото 
предизвикателство за сектора, както и осигуряването на достатъчно пособия, материали и 
средства за провеждане на модерен тренировъчен процес при повишения интерес от 
страна на децата и младежите към спортни дейности. Необходимо е създаването на визия 
за развитие на професионалния и масов спорт в общината, която да зададе очакваните 
резултати и ясните индикатори за тяхното измерване и оценка. Създаването на капацитет 
за разработване и управление на инициативи, ползващи проектния подход е ключово 
предизвикателство за всички заинтересовани страни в сферата. За съжаление 
възможностите за грантово финансиране на такива инициативи, осъществявани от 
спортните клубове, остават силно ограничени и в предстоящия програмен период. 

2.9.6. Административно и делово обслужване 
Административното обслужване на населението на община Калояново се 

осъществява от общинската администрация, управлявана от кмет, 8 кметства с кметове и 6 
кметски наместника.  

Община Калояново разполага с добре изградена административна структура и има 
нужния човешки ресурс и капацитет. За увеличаване на експертния потенциал, за 
повишаване квалификацията и капацитета на общинските служители са реализирани 
образователни програми и ежегодно са провеждани различни обучения. 

Общинска администрация - Калояново предоставя административни услуги на 
гражданите и бизнеса посредством обслужване в специализираните отдели. Няма данни за 
организирано обслужване на „едно гише“. Заявленията се приемат от служител в 
деловодството и се въвеждат в системата за документооборот на общинска 
администрация. Можем да кажем, че местната администрация осъществява необходимия 
обем и в установените срокове услугите, които са в нейните правомощия. 

Независимо от изградения капацитет в общината и постигнатите резултати в 
управлението е необходимо да се обърне още по-сериозно внимание за развитието  и 
усъвършенстването на административния капацитет в областта на стратегическото 
планиране, програмирането, разработването и управлението на  проекти, наблюдението и 
оценката на изпълнението на проекти, програми и планове за интегрирано устойчиво 
местно развитие, изграждане на публично–частни партньорства, комуникации и 
консултации с партньорите на общината, и привличането на инвестиции. Развитието на 
административния капацитет следва да се разглежда като един непрекъснат процес, който 
ще осигурява все по-добро управление на общината и ще разширява възможностите и за 
реализация на  проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други международни донори и 
финансови инструменти. 

Необходимо е да се обърне по-голямо внимание на използването на 
информационно-комуникационните технологии в работата на администрацията, за да бъде 
тя по-ефективна и прозрачна. 

Основните предизвикателства в тази сфера са именно електронизация на услугите 
за населението, въвеждането на електронни системи за управление, свързване ЕСУ на 
местно ниво, така че гражданите и бизнесът да могат да получават в една точка всички 
необходими услуги и информация. Важно е в този контекст да отбележим, че така 
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нареченото „електронно управление“ е национална цел от 2005 г., по която не можем да 
отчетем съществен напредък и през изтеклите два  програмни периода, въпреки 
инвестициите през ОП „Административен капацитет“ и ОП „Добро управление“ и различни 
национални програми. 

Търговията и общественото хранене в населените места от общината е представена 
от магазини за хранителни и битови стоки, питейни заведения (7 бр. с общ капацитет около 
200 места), ресторанти (8 бр. с общ капацитет 615 места) и барове (2 бр. с общ капацитет 
60 места), най-често еднолични търговци.  

Деловото обслужване се осигурява от представителите на местната администрация. 
Банково-финансовата сфера е представена от банкомати и офиси на две банкови 
институции в общинския център.  

Цялостното ниво на търговска обезпеченост и услуги не задоволява напълно 
нуждите на населението, но разкриването на нови обекти обикновено е нерентабилно, 
поради близостта на населените места на общината до по-големи градове.  

2.9.7. Прогноза 
2.9.7.1. Прогноза за развитие на образованието 

   Образователната система в община Калояново е структурирана съобразно 
текущите потребности на населените места и населението. При настоящето развитие на 
демографските процеси, в средносрочен план се очаква продължаване на тенденцията за 
намаляване на броя на учениците и децата в образователните институции на територията 
й.  
   От системата на образованието са обхванати над 80% от децата. По отношение на 
материалната база може да се обобщи, че е в добро състояние. Потребностите основно са 
от разширяване на материалната база, въвеждане на информационните технологии в 
образователния процес, изграждане на нови спортни съоръжения, модернизиране на 
дворните пространства и обособяване на кътове за игри, спорт и отдих. Належаща е 
дигитална трансформация и цифровизация на училищното образование, създаване на 
STEM10 среда и развитие на STEMумения. 
   Независимо от негативната демографска тенденция следва да се предприемат 
действия по адаптиране на профилираните паралелки и специалностите в средното 
образование към изискванията на местния пазар на труда, вкл. развитие на дуалната 
система на обучение. 
   В оптимистичен план препоръката е да се разнообразят формите и възможностите 
за извънкласни дейности, включително чрез включване на местните читалища, подкрепа за 
личностно развитие, включително за талантливи деца и ученици с изявени дарби, 
привличане на децата и младежите към образование и обучение с цел намаляване на 
преждевременното напускане на училище. 

2.9.7.2. Прогноза за развитие на здравеопазването 
По отношение на здравеопазването интервенциите следва да са насочени в 

следните посоки:  
 Запазване на наличният лекарски състав и привличане на нови специалисти, 

вкл. за дентална помощ. 
 Модернизиране и разширяване на филиала на спешна медицинска помощ, с 

оглед неравномерното разположение на населените места в общината. 
 Модернизация на материално-техническата база на здравните служби и 

лекарски кабинети, чрез осигуряване на базовата необходима медицинска 
апаратура. 

 Осигуряване на възможност за мобилни здравни услуги, които да обхванат 
хората живеещи в отдалечените населени места. 
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 С оглед на застаряващото население и при налични свободни, неизползвани 
бивши училищни сгради е препоръчително създаването на хоспис/и за 
долекуване и полагане на медицински грижи извън болнична среда. 

 Привличане на млади медицински кадри за работа в общината.  
 Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване и засилване ролята 

на профилактиката и първичната помощ за сметка на болничното лечение. 
 Подобряване на здравния статус на местното население. 
 Повишаване на здравната култура сред малцинствените групи основно чрез 

здравна медиация. 
2.9.7.3. Прогноза за развитие на спорта 

На територията на община Калояново има създадени добри условия за спорт, чрез 
наличните стадиони и игрища.  

Наличните реки на територията на общината предлагат много добри възможности 
за спортен риболов.  

Основните потребности в тази сфера са свързани с осигуряване на възможности за 
масов спорт - модернизиране на стари или изграждане на съвременни спортни площадки. 

2.9.7.4. Прогноза за развитие на социалните дейности 
Влошената демографска ситуация, изразяваща се в застаряващото население, 

ниска раждаемост и висок процент на хората с увреждания, съчетано с не малкия дял на 
хората живеещи в бедност, ни дава основание да прогнозираме, че социалните дейности в 
община Калояново следва да се развиват в три посоки:  

 Грижа за старите хора:  
Интервенции свързани с подобряване качеството на живот на старите хора във 

всички населени места в общината, като се спазва принципът за независим живот в 
семейна среда или в среда близка до нея, чрез развитие на широка мрежа от услуги в 
общността и осигуряване на достъп до качествена резидентна грижа. 

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, 
насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се 
съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. 
Планираните услуги, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с 
индивидуалните потребности, желания и условия на живот. 

В рамките на програмния период 2021-2027 г. на национално ниво се планира 
изграждане на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги, съответно за:  

 Реформиране на съществуващите Домове за стари хора;  
 Създаване на нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора; 
  Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за лица с увреждания;  
 Създаване на специализирани и консултативни социални услуги за лица с 

увреждания;  
 Създаване на други видове социални услуги (за спешно настаняване, ранна 

интервенция, консултативни за деца и семейства и т.н.). 
В тази връзка е наложително разкриването на дневни центрове или пенсионерски 

клубове в по-големите села на общината с по-голяма численост на хората в 
извънтрудоспособна възраст и осигуряване на патронажна грижа за малобройните 
възрастни хора в отдалечените села. Не на последно място, поради засилените 
миграционни процеси през последните години и значителния брой на самотно живеещите 
стари хора, както и наличния свободен сграден фонд на бивши училища по селата, 
общината следва да помисли за разкриване на дом да стари хора (общински или частен) 
или хосписи.  
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Естествените природо-географски дадености на община Калояново, ни дават 
основание да прогнозираме, че осигуряването на мобилни социални услуги ще има висока 
ефективност и ефикасност, както и ще даде възможност за обхващане на по-голям брой 
нуждаещи се.  

 Социално включване на хората с увреждания и други уязвими групи: 
Необходимо е да се развият нови социални услуги за социално включване и да се 

подобри качеството на съществуващите за лица с увреждания, уязвими хора и общности в 
неравностойно положение. 

Наличните планови и стратегически документи, както и възможностите за проектно 
финансиране чрез оперативните програми, са предпоставки за създаването на добър 
модел на грижи за хората в неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до 
качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат 
собствения си дом и общност, същевременно осигурявайки подобряване достъпа до 
качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда. Услуги, 
насочени в подкрепа на Националната стратегия за дългосрочна грижа.  

 Ограничаване на бедността и социалното изключване на групите живеещи под 
прага на бедност:  

Инвестиционни мерки, свързани с разкриване на нови работни места. 
Създаване на възможности за заетост на безработни лица от уязвими и 

маргинализирани групи, вкл. субсидиарна заетост. 
Включване на младежите в заетост чрез повишаване на пригодността им чрез 

чиракуване, стажуване и обучение чрез работа (дуална система). Създаване на мрежа от 
младежки медиатори.  

Стартиране и развитие на социални предприятия на и за лица от уязвимите групи, 
съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. 

2.10. Транспортна инфраструктура  
Общината е с важно транспортно-географско разположение. През територията ѝ 

минават основни пътни артерии, свързващи Северна и Южна България. Стратегическото 
разположение се определя от близостта на автомагистрала “Тракия” и от преминаващите 
през територията на общината пътища от републиканската пътна мрежа и линии от 
железопътната мрежа на страната. През шест от селищата минава ж.п. линията Пловдив-
Карлово, а през други три - линията Пловдив-Хисар.  

2.10.1. Пътна инфраструктура 
Пътната мрежа на община Калояново е добре развита. Изградени са всички 

необходими пътни връзки на населените места с общинския център, както и между самите 
селища. 

Общата дължина на пътната мрежа е 140 км, включваща 24 км път ІІ клас, 21 км 
пътища III клас и 62 км – пътища IV клас. По важните от тях са:  

Път II-64 – Пловдив-Карлово, с дължина на участъка на територията на общината от 24 
км. Този път е с най-голямо значение за общината и осигурява транспортни и икономически 
връзки с областния център Пловдив, връзка с автомагистрала “Тракия” за големите 
административно-индустриални центрове в Южна България. В периода 2009 - 2011 г. пътя 
е рехабилитиран от НА „Пътна инфраструктура”, със средства от републиканския бюджет. 
В инвестиционната програма на Областно пътно управление е предвидено удвояване на 
пътя от км 35+900 до км 48+200, с което се цели облекчаване на трафика, подобряване 
обслужването на транспортните потоци и безопасността на движение.  

Път III-642 – Гара Калояново-Хисар, с дължина на участъка 12 км. Този път свързва 
общинския център и близките до него села с курортния център Хисар и селищата от тази 
община. 
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Път ІІІ-5604 „Брезово-Стрелци-Долна махала, с дължина на участъка 9 км осигурява 
пътната връзка със съседната на Калояново община Брезово. Пътят е в сравнително 
добро състояние. Последно е ремонтиран през 2005 г. В инвестиционната програма на 
Областно пътно управление – Пловдив за периода 2014 - 2020 е предвидено подобряване 
транспортно-експлоатационното състояние на пътя.  

Четвъртокласната пътна мрежа (общинските пътища) осигурява останалите връзки 
между населените места в общината.  

2.10.1.1. Републикански пътища 
Републикански пътища, преминаващи през територията на община Калояново, са : 
 Второкласен път ІІ-64 „Карлово-Пловдив“ от км 14+925 до км 40+030 , с 

дължина в обхвата на общината  25,105 км. 

Габаритът на пътя е: две ленти за движение по 4,0м. и два банкета по 1,5м; В 
населените места се запазва - 8м. пътно платно и тротоари.  

Състоянието на настилката : от км 27+000 до 34+200 км е  лошо, в останалата част - 
добро 

Населени места: с. Песнопой от км 17+155 до км 18+356;с. Долна Махала от км 25+653 
до км 27+082; с. Черноземен от км 29+819 до км 30+527. 

  Третокласен път ІІІ-642 „Хисаря-Черничево-Калояново“ от км 20+831 до  км 
31+188, с дължина в обхвата на общината 10,357 км; 

Габаритът на пътя извън населените места е: две ленти по 3,50м. и два банкета по 
1,5м.; в населените места- променлив,съобразно регулационния план; 

Състоянието на настилката : от км 17+269 до км 25+816 е  добро , в останалата част до 
края - средно 

Населени места: с. Дуванлии от км 25+816 до км 26+285; с.Калояново от км 26+979 до 
км 28+766. 

 Третокласен път ІІІ-5604 „Брезово- Стрелци- Долна Махала “ от км 17+386 до км 
26+606  , с дължина в обхвата на общината  9,220  км. 

Габаритът на пътя извън населени места е : две ленти за движение по 3,00м. и два 
банкета по 1,5м. В населените места – 8м. пътно платно и тротоари. 

Състоянието на настилката : от 17+386 до км19+560 е добро; от км 19+560  до км 
22+400  е  лошо , от км 22+400 до 26+606-средно; 

Населени места: с. Сухозем от км 18+674 до км 19+255; с. Бегово от км 22+201 до км 
22+875; с. Долна Махала  от км 25+980 до км 26+606, при вливането в път ІІ-64. 

2.10.1.2. Общински пътища 
Списък на бившата четвъртокласна пътна мрежа: 

 
От 2004 г. се ремонтира /изкърпва/ цялата 4-токласна пътна мрежа. 

Път № Наименование на пътя Км положение Общо км
IV-56054 Войводиново-Динк-Чернозем 11+500-24+450 13,00 
IV-64007 II-64-Баня-Сухозем-Ръжево 10+000-26+000 16,00 
IV-64020 II-64-Иван Вазово 0+000-0+900 0,90 
IV-64021 II-64-гара Песнопой 0+000-0+800 0,80 
IV-64022 II-64-Горна Махала 0+000-0+800 0,80 
IV-64025 Калояново-Ръжево Конаре-Борец 0+000-10+500 10,50 
IV-64029 II-64 Дълго Поле- Ръжево Конаре 0+000-5+000 5,00 
IV-64232 Калояново - Старо Железаре 0+000-6+600 7.00 
IV-64248 Гара Калояново- Съединение 0+000-5+000 5,00 
IV-64606 III-646-Неделево - Царимир 9+:700-12+700 3,00 
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По-голямата част от тази мрежа е в сравнително добро състояние. През 2003 и 2004 
год. са извършени текущи ремонти на пътищата IV-56032, IV-64025, IV-64021, IV-64020 и IV-
64022. За 2005 г. е предвиден ремонт на път IV-64029 и IV-64232. 

На територията на общината има три местни пътища, с обща дължина 32 км /IV-
64007, IV-56054, IV-64248/. Тези пътища са с мека настилка, като частично са асфалтирани 
участъци по път 64007. Във връзка с развитието и усъвършенстване на пътната 
инфраструктура на общината е наложително тези пътища да бъдат изградени с трайна 
настилка. 

Към четвъртокласната пътна мрежа е необходимо ремонтирането на няколко пътни 
съоръжения - водостоци по път IV-56054, IV64025 и 64029, мостове - по пътища IV-64232 - 
2бр, IV-64025 и 56032. 

Съгласно регистъра на общинските пътища в Р България, поддържан от МРРБ, 
бщинските пътища на територията на община Калояново са следните:  
PDV3053 / II - 64, Баня - Долна махала / Песнопой - жп гара Песнопой  Калояново 

PDV3058 / PDV1057, Калояново - Житница / - Дуванлии Калояново 

PDV3080 / PDV2079, Баня - Пролом / - Граница общ. ( Карлово -  
Калояново ) - Сухозем / III - 5604 / 

Карлово, 
Калояново 

PDV2050 / III - 5604, Сухозем - Долна махала / - Отец Паисиево Калояново 

PDV2052 / II - 64, Песнопой - Долна махала / - Иван Вазово Калояново 

PDV2054 / II - 64, Песнопой - Долна махала / - жп гара Горна Махала -  
Горна Махала   

Калояново 

PDV2055 / II - 64 / жп гара Калояново - Ръжево Конаре - Главатар -  
Граница общ. ( Калояново - Брезово ) - Пъдарско - Борец  
/ PDV1232 / 

Калояново, 
Брезово 

PDV2056 / II - 64, Долна махала - Граф Игнатиево / - Дълго поле -  
Ръжево Конаре / PDV2055 / 

Калояново 

PDV2059 / III - 642 / Калояново - жп гара Калояново Калояново 

 
PDV1051 / II - 64, Долна махала - Граф Игнатиево / Черноземен - 

Ръжево 
 - Ръжево Конаре / PDV2055 / 

Калояново 

PDV1057 / III - 642 / Калояново - Житница - Граница общ. ( Калояново 
-  
Хисаря ) - Старо Железаре / III - 6061 / 

Калояново, 
Хисаря 

PDV1231 / II - 56,  Раковски - Пловдив / Стряма - Момино село -  
Граница общ. ( Раковски - Брезово ) - Пъдарско - Стрелци -  
Граница общ. ( Брезово - Калояново - Брезово ) - Сърнегор 

Раковски, 
Брезово, 
Калояново 
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Дължината на уличната мрежа в общината е 239,2 км, като всяка година от бюджета 
на община Калояново се заделят средства за техническата поддръжка на пътната мрежа. 

Благоустроените улици са 186,34 км, от които: 
- с асфалтова настилка - 86,1 км. 
- с бетонни блокчета - 7,26 км. 
- с трошенокаменна настилка - 6,370 км. 
- с баластрирана настилка - 86,61 км. 

На 196,15 км улична мрежа има направени тротоари с настилка, а на 142,26 км има 
само положени бордюри по улиците. Остават още 52,86 км. неблагоустроени улици. 

2.10.2. Железопътна инфраструктура 
През територията на община Калояново преминават две железопътни линии с 

обща дължина в границите на общината от 45 км ж.п. път. Едната свързва гр. Пловдив с гр. 
Карлово и минава през селата Калояново, Черноземен, Долна Махала, Горна махала, 
Иван Вазово и Песнопой. Другата линия е отклонение от тази и прави връзка от с. Долна 
махала към гр. Хисар. Ж.п. линиите са в добро техническо състояние и са 
електрифицирани. Всички гари и спирки имат нужда от ремонт, както и част от прелезите и 
кантоните. Един от прелезите трябва да се осигури с автоматични бариери. „Национална 
компания железопътна инфраструктура” планира ремонти на ж.п. гари и спирки. 

Ж. п. мрежата в общината се ползва за превоз на пътници и транспортиране на 
товари, като в последните години е спаднал както обемът на превозените товари, така и 
броят на пътниците. Значителна част от населението ползва автобусен транспорт, който се 
явява по- конкурентен от ж.п. транспорта. Бъдещето на ж.п. линиите и ролята на ж.п. 
транспорта за инфраструктурното и икономическото развитие на общината са неясни, като 
до голяма степен това зависи от приватизацията в отрасъла и общото социално-
икономическо развитие на страната.  

2.10.3. Масов обществен пътнически транспорт 
Пътникопотокът на територията на община Калояново се обслужва предимно от 

автобусен транспорт. Изпълняват се обществени превози по областна и общинска 
транспортни схеми, които свързват Калояново със съседни общини, с областния 
център – гр. Пловдив и с останалите населени места на общината. До всички населени 
места в общината има ежедневен автобусен транспорт, като за по-големите села и тези, 
намиращи се на второкласен път Пловдив-Карлово и Пловдив - Хисар, транспортната 
обезпеченост е достатъчна – на всеки час. За селата, намиращи се в източната част на 
общината /Главатар, Ръжево, Бегово, Сухозем и Отец Паисиево/ - превоз все още е 
недостатъчно обезпечен и е проблем за жителите на тези населени места. Превозите се 
осъществяват от местни фирми, които разполагат с достатъчно автобуси в добро 
техническо състояние. Проблем се явява недоброто състояние на някои от 
съществуващите автобусни спирки.  

2.11. Инженерни мрежи и съоръжения 
2.11.1. Водоснабдяване 
Всички населени места в общината са водоснабдени. Изградени са 8 водоема за 

питейна вода, с общ обем 2760 куб.м., от които един в с. Дълго поле е нов и в много добро 
състояние, шест са в добро състояние, а един, този за селата Ръжево и Черноземен, е в 
лошо състояние и има нужда от реконструкция. 

Водоизточници в община Калояново: 
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Изградената водопроводна мрежа е 222.15 км, от които 205 км за битови нужди. 

Голяма част от главната водопроводна мрежа е от етернитови тръби. Остарелите и 
неподходящи материали, от които е изградена мрежата, са причина за силната й 
амортизация. Това води до чести аварии и големи загуби на вода. Средното месечно 
потребление на човек от населението е 15 куб.м. 

Община Калояново попада в територията на област Пловдив с оператор на ВиК 
системите „ВиК“ EООД - гр.Пловдив и контрол на водите от Басейнова дирекция за 
управление на водите в Източнобеломорски район – гр.Пловдив. Състоянието на 
питейните води и водоизточниците на общината се контролират системно от РЗИ – 
Пловдив  и Изпитвателната лаборатория на ВиК дружеството. Извършва се наблюдение на 
всички водоизточници поотделно, като разширения химически анализ се прави по различни 
показатели.  

Всички населени места в община Калояново се водоснабдяват от подземни 
източници. 

В община Калояново най-голямо е потреблението на вода от битовите абонати, а 
най-малко от потребителите в бюджетния сектор. През периода 2015-2019 г. най-високия 
общ обем на използваната вода от всички абонати е през 2016 г. - 485 731 куб.м. Като цяло 
общото потребление варира в сравнително близки граници и през 2018 и 2019 г. намалява 
значително и достига до 429 203 куб.м.  
Потребление на вода на територията община Калояново през 2019 г. (куб. м.): 
Населено място  Граждани  Бюджетен сектор  Стопански фирми  
Калояново  76937  2708  4426  
Бегово  18850  257  224  
Главатар  6723  84  7  
Горна Махала  9915  2431  1000  
Долна Махала  13636  951  1381  
Дуванлии  18770  205  4967  
Дълго поле  59972  3104  1396  
Житница  57005  2908  4727  
Иван Базово  12176  109  292  
Отец Паисиево  9474  86  590  
Песнопой  21628  212  561  
Ръжево  9265  127  238  
Ръжево Конаре  49872  635  3354  
Сухозем  5159  100  148  
Черноземен  20401  945  1247  
ОБЩО:  389783  14862  24558  
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Съгласно справка на ВиК дружеството за аварийност по водопроводната мрежа през 

2019 г. е видно, че по разпределителната мрежа са регистрирани и отстранени следните 
аварии:  

 Аварии по довеждащи водопроводи – Общо 24 броя.  
 Аварии по разпределителна мрежа – Общо 98 броя.  
 Аварии на сградно-водопроводни отклонения – Общо 53 броя.  
 Брой на всички аварии общо: 177 броя.  

Със средства на „ВиК“ ЕООД Пловдив през последните 3 години са реконструирани 
следните обекти:  

 Тласкател от ПС втори подем за селата Отец Паисиево и Сухозем - тръби РЕ 
ф 280 с дължина 1 600 метра  

 Водопровод по улица „Първа” в село Главатар тръби РЕ ф 90 с дължина 320 
метра и тръби РЕ ф 110 с дължина 1 200 метра.  

Със заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ са учредени 
Санитарно-охранителни зоно около всички водовземни съоръжения и помпени станции. 
Единствено „Ръжево Конаре” няма утвърдена СОЗ.  

2.11.2. Канализация 
 Основен проблем за община Калояново е липсата на канализационна мрежа за 

отпадни води. Ползват се септични ями както от населението, така и от голяма част от 
стопанските субекти. Отпадъчните води се заустват в повърхностни водни течения, което 
води до замърсяване на водните обекти (повърхностни и подземни). Само в селата 
Житница и Ръжево Конаре има изградени съоръжения за пречистване на отпадъчни води.  

Само в четири от населените места на общината има частично изградена 
канализационна мрежа. Това са с. Калояново, с. Житница и с. Ръжево конаре и с. 
Дуванлий. В село Калояново са изградени:събирателен колектор, с дължина 620 метра, 
главен колектор ІІ с дължина на изградения участък 733 м. и второстепенна 
канализационна мрежа към ГК ІІ с общата дължина 852 м. с 60 бр. сградни отклонения. По 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 в с. Ръжево конаре е изграден 
главен колектор от канализационната мрежа с дължина 3081 м. а в село Житница е 
изграден изцяло главен колектор 1 с дължина 2678 метра. В останалите населени места 
отпадъчните води се насочват в септични ями.  

Необходима е актуализация на съществуващите инвестиционни проекти за 
изграждане на канализационна мрежа в с. Ръжево коанре и в с. Житница съобразено с 
новите норми за проектиране на ВиК мрежи и проектиране на доизграждане на 
канализационна мрежа в с. Калояново с модулно пречиствателно съоръжение.. По този 
начин в три населени места ще има изградена канализация с обхват около 30 % от 
населението. 

2.11.3. Електроснабдяване 
 Електрификацията на общината е на добро ниво. Нуждите от електроенергия на 

всички населени места са задоволени. 
Електроснабдяването в община Калояново се осъществява от Националната 

енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и 
съоръженията към нея се стопанисват, подържат и реконструират от 
Електроразпределение- гр. Пловдив, район Пловдив, подрайон Калояново, съвместно с 
“НЕК” ЕАД, Електропреносен район - Пловдив. 

На територията на Общината има една подстанция ”Черноземен” 220/110/20 кV. 
Кабелна мрежа 20 kV има в с. Калояново, Дълго поле, Ръжево Конаре и Житница. 

Мрежите 20 kv са в добро техническо състояние с ниска аварийност и са в състояние да 
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осигурят необходимите мощности на населените места с изключение на кабел 20 kV в с. 
Житница. Подмяната му е наложителна. Главните причини за авариите по въздушни 
електропроводи 20kV са гръмотевични бури, обледяване на проводниците през зимния 
сезон и кражби. Стълбовете от мрежа средно напрежение 20 kv  се нуждаят от боядисване 
/ЖР стълбове/. 

Мрежите ниско напрежение 220/380 V са въздушни и кабелни. Техните трасета са 
разположени по тротоарите на населените места и са в добро техническо състояние 
Притежават необходимите преносни възможности. От ремонт се нуждаят мрежите за ниско 
напрежение 220/380 V в селата Дълго поле и Черноземен. 

Към 2020 г. на територията на общината има изградени 651 бр. трансформаторни 
постове и 24 броя възлови станции. 

През периода 2017-2019 г. са новоизградени следните електропроводи и 
съоръжения:  

- ВЕЛ 20 KV –1624 м. –Инвестиции в размер на 96000 лв.  
- КЛ 20 KV –4069м. –Инвестиции в размер на 4 069000 лв.  
- ТП –26 броя –Инвестиции в размер на 858000 лв.  
До 2025 г. инвестиционната програма на „Електроразпределение Юг“ 

ЕАДпредвижда изграждане на 11 км. от ВЕЛ 20 KV „Сърнегор“ настойност 366 000лв.  
Уличното осветление във всички населени места на община Калояново е обновено 

и е с LED улични лампи. Община Калояново не разполага с доклад от обследване за 
енергийна ефективност на системата за външно изкуствено осветление. Разработката на 
такъв в бъдеще, ще е необходим във връзка с осигуряване на финансиране за подмяна на 
осветителни тела и включване на варианти за хибридно осветление съобразно 
предвидените в доклада мерки за енергийна ефективност.  

Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи също към прилагане на 
соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и осветление 
на обекти и паметници на културата и постепенното му въвеждане за уличното осветление. 
Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела 
с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни 
икономии. 

2.11.1. Възобновяеми енергийни източници 
        Обхватът на ВИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, 
вятърна енергия и геотермална енергия. 

Слънчева енергия 
Основен източник с доказан потенциал и в бъдеще е слънчевата енергия. 
Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено от 

качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната 
слънчева инсталация за получаване на топла вода. Слънчевият колектор може да се 
оформя като самостоятелен панел или във вид на интегрирани повърхности, оформени 
като строителен елемент, например покрив или стена. Подобно съчетаване на функциите 
увеличава значително икономическата целесъобразност от употребата на слънчеви 
колектори. 

На територията на Община Калояново средногодишната продължителност на 
слънчевото греене е около 1 475 kWh/m2 годишно. Това предполага използването на 
слънчеви колектори за производство на енергия. Подобни инсталации е подходящо да се 
изграждат както за битови нужди, така и за промишлени обекти. 

Слънчеви колектори 
Тъй като териториалното разположение на общината дава големи възможности за 

изграждане на фотоволтаични системи, до момента са изградени и функционират 
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единадесет обекта за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници. Обектите са предимно по инициатива на частни инвеститори и са разположени 
на площ от 254,107 дка в селата Калояново, Бегово, Ръжево, Ръжево Конаре, Горна 
махала, Дуванлии и Сухозем. За района на Община Калояново най-подходящи са 
самостоятелни соларни системи от 240 W и 720 W. 

Вятърна енергия  
Община Калояново попада в зона на нисък ветроенергиен потенциал и няма реална 

възможност да използва силата на вятъра като енергиен ресурс. 
Водна енергия 
През територията на Община Калояново минават реките Стряма и Пикла (Тикла), 

ляв приток на Пясъчник. В общината има 21 язовира, които се използват за развъждане на 
риба и напояване. 

Геотермална енергия  
В Община Калояново е налице минерален извор със значителен дебит - Находище 

“Песнопой” - пукнатинна водонапорна система с два броя експлоатационни водоизточници: 
Сондаж 2 и Сондаж 3 за период от 25 години Хидроминералните ресурси на минералните 
извори са с температури между 42°С и 43°С, а в качествено отношение са еднородни. 
Всички попадат в категорията на слабо минерализираните термални води. Това са води с 
минерализация под 1 мг/л. 

Енергия от биомаса 
За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се 

превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-разпространени 
вида биогорива са етанола и биодизела.  

Началото в тази посока е поставено с изграждането на „Електроцентрала 1,5 МВт за 
производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса“, 
разположена в землището на с. Черноземен.   

На територията на Община Калояново има изградени 10 фотоволтаични 
електрически централи с обща инсталирана мощност от 0,883 MW, присъединени към 
преносната мрежа като възобновяеми източници на енергия от регионално ниво.  

ВЕИ в община Калояново през 2020 г.:  
 ФтЕЦ "Соларис-Черноземен" с.Черноземен – обща електрическа мощност – 

0,030 MW  
 ФтЕЦ "Анасолар-3-Дуванлии" с.Дуванлии– обща електрическа мощност – 

0,098 MW  
 ФтЕЦ "Вайберлен Солар Уан-5-Дуванлии"с.Дуванлии–обща електрическа 

мощност–0,098 MW  
 ФтЕЦ " Велвол-14-Дуванлии" с.Дуванлии – обща електрическа мощност – 

0,098 MW  
 ФтЕЦ "Витмар-Калояново" с.Калояново – обща електрическа мощност – 0,069 

MW  
 ФтЕЦ " Елисолар-16-Дуванлии" с.Дуванлии – обща електрическа мощност – 

0,098 MW  
 ФтЕЦ "Макс Солвест-4-Дуванлии" с.Дуванлии – обща електрическа мощност 

– 0,098 MW  
 ФтЕЦ "Солар Инвест Трейдинг-19" с.Дуванлии – обща електрическа мощност 

– 0,098 MW  
 ФтЕЦ "Датцсолар-15-Дуванлии" с.Дуванлии – обща електрическа мощност – 

0,098 MW  
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 ФтЕЦ "Солар Инвест Трейдинг-20" с.Дуванлии – обща електрическа мощност 
– 0,098 MW  

2.11.2. Телекомуникационни връзки и съобщителна мрежа 
На територията на община Калояново функционира качествена 

телекомуникационна инфраструктура и съобщителна мрежа, чрез която се осигуряват 
всички видове комуникационни услуги – съобщителни, интернет, телевизия и други, 
достигаща до всяко населено място. Всички селища са с автоматично входящо и 
изходящо междуселищно избиране. Продължава въвеждането на модерна цифрова 
комутационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на 
съществуващата аналогова.  

Наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната 
телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на 
показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно 
намаление, подобно на процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна 
телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение.  

Всички селища от общината имат покритие от мрежите на трите мобилни 
оператора Vivacom, Telenor и А1, но в някой от селата обхвата все още е слаб. Във всички 
населени места има мобилен интернет. 

Забелязва се значителен напредък през последните години, отнасящ се до 
разширяване обхвата на мрежата, както и въвеждането на нови услуги и технологии/UMTS 
– Universal Mobile Telecomunications System – Високоскоростна мобилна технология от 
трето поколение, HSUPA – High Speed Uplink Packet Acsess – Технология от четвърто 
поколение, 4 пъти по-бърза от скоростта при UMTS/.  

Все по-важно за регионалната конкурентоспособност и развитието на фирмите 
става достъпът до Интернет и развитието на информационното общество, с което се 
намаляват препятствията от разстоянието и проблемите на отдалечеността, характерни 
за много периферни райони. Достъпът до Интернет и степента на използване от 
домакинствата до голяма степен се обуславят не само от техническата обезпеченост, но и 
от социално-икономическото състояние на потребителите.  

Дейностите на съобщителната система се осъществяват от пощенските станции и 
пощенски клонове. Мрежата от пощенски станции в селата е добре развита и задоволява 
нуждите на населението.  

Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал, като 
покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100% за цялата 
община. Кабелна телевизия ползват само жителите на с.Калояново и по-големите 
населени места.  

Радиофикацията и телевизацията се осъществяват посредством мрежи за наземно 
радиоразпръскване. Всички населени места в общината са покрити с радио и 
телевизионен сигнал и със сигнал на мобилните оператори. По данни на КРС, издадените 
разрешения за наземно радиоразпръскване имат следните предприятия.  

Осъществяват се следните дейности – кореспондентски пратки, абонамент на 
вестници и списания и тяхната доставка, парични преводи. Извършват се много и 
разнообразни дейности по възложителство, като изплащане на пенсии, изплащане 
обезщетения от Бюрото по труда, инкасиране на сметки за ток, доставка на писма и 
списания, уведомителни пратки, продажба на винетни стикери, както и много други 
дейности, застъпени в различните пощенски станции по различен начин според 
потребностите на населението.  
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Нараства конкуренцията в пощенския сектор. Налагат се бързите 
конкурентоспособни куриерски услуги. Куриерски услуги на територията на общината 
извършват „Български пощи“, Еконт, Спиди и др. 

2.11.3. Газоснабдяване 
Община Калояново има интерес за газифициране. Правено е предварително 

проучване на възможностите за газификация на селата Калояново, Дуванлий и гара 
Калояново, което ще привлече нови инвеститори от страната и чужбина. 

През територията на общината, попадаща в газификационен район „Тракия“, 
преминава проектно трасе на националната газоразпределителна мрежа. 

2.11.4. Изводи и предписания относно енергоснабдителната мрежа 
Изградената енергооснабдителна мрежа покрива нуждите на населението и 

съществуващите в общината предприятия, както и е достатъчна за новопредвидените 
урбанизирани територии. 

Електроразпределителната мрежа 20kV има възможност за присъединяване на 
производители на ел. енергия от възобновяеми източници. Препоръчително е 
електроразпределителната мрежа 0,4kV да се обновява с използване на усукани 
проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия на 
потребителите. Общината следва да включи в програмата за енергийна ефективност 
бъдещо саниране на сградния фонд и използването на осветителни тела за уличното 
осветление с ниска консумация на ел. енергия.  

При подробното устройствено планиране следва да се определят терени за 
изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии /кабелни или 
въздушни/. В по-далечна перспектива с повишаване на жизнения стандарт от една страна 
и поевтиняване на соларните инсталации от друга, като алтернативен източник за 
производство на ел. енергия ще се използва монтирането на покривни и фасадни соларни 
модули. Електроснабдяването на община Калояново следва и за в бъдеще да се 
разглежда свързано с развитието на съседните общини като цяло. 

Към проекта на ОУПО е изработена схема енергийните обекти и 
далекосъобщенията, на която са отразени съответните инженерно-технически елементи. 

Разположението и размерите на сервитутните зони на различните видове енергийни 
обекти се определят въз основа на съответните проучвания и проекти за изграждане или 
разширение на енергийните обекти и съобразно минималните размери, съгласно наредба 
№ 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. 

В сервитутната зона на енергиен обект за производство, пренос, разпределение и 
преобразуване на електрическата енергия не се допуска: 

1. всякакъв вид застрояване, включително и на спортни стрелбища и военни полигони 
за стрелба; 

2. засаждане на трайни дървесни насаждения; 
3. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства; 
4. паркиране на всички видове превозни средства;  
5. складиране на отпадъци и материали; 
6. действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти; 
7. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската 

продукция; 
8. стрелба с ловно и бойно оръжие. 
Сервитутните зони на електропроводите високо напрежение са: 

 За напрежение 110 kV - по 20 м от крайните проводници; 
 За напрежение 220 kV - по 25 м от крайните проводници; 
 За напрежение 400 kV - по 30 м от крайните проводници. 
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Всички инвестиционни намерения в предпазната зона на електропроводите следва да 
се съгласуват с ЕСО  ЕАД. 

В сервитутната зона на енергийните обекти за производство, пренос, разпределение 
и преобразуване на топлинната енергия не се допуска: 
1. при магистрални топлопроводи - надземно полагане: 
а) всякакъв вид застрояване, включително на спортни стрелбища и военни полигони за 
стрелба; 
б) засаждане на трайни дървесни насаждения; 
в) извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства; 
г) паркиране на всички видове превозни средства;  
д) складиране на всякакъв вид отпадъци и материали; 
е) действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти; 
ж) палене на огън и опожаряване на площите около енергийните обекти; 
з) стрелба с ловно и бойно оръжие; 
2. при магистрални и разпределителни топлопроводи - подземно полагане, включително 
топлофикационни камери и шахти: 
а) всякакъв вид застрояване; 
б) засаждане на трайни дървесни насаждения; 
в) извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства; 
г) складиране на всякакъв вид отпадъци и материали; 
д) достъп на трети лица до топлофикационни камери, шахти, канали и тунели. 

В сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, 
разпределение и преобразуване на природния газ не се допуска: 
1. всякакъв вид строителство; 
2. складиране на отпадъци; 
3. изграждане на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба; 
4. движението на хора и добитък по откритите тръбопроводни участъци (преходи), 
влизането в площадките на съоръженията и действия на трети лица върху съоръжения на 
газопреносната или газоразпределителните мрежи; 
5. предизвикване на вибрации и удари непосредствено над газопровода и в 
непосредствена близост до площадките на спирателната арматура, филтриращите 
съоръжения и въздушните преходи; 
6. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) обработване (разораване) на почвата на дълбочина по-
голяма от 0,5 m в сервитутната зона на газопровода и над съоръженията и кабелите на 
технологичната електронна съобщителна мрежа към него; 
7. палене на огън и опожаряването на площите след прибиране на селскостопанската 
продукция на разстояние до 20 m от газопровода и неговите съоръжения и на разстояние 
30 m от спирателната арматура и вентилационните и продухвателните свещи; 
8. засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения; 
9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) засаждане на растителни видове с развита коренова 
система на по-малко от 15 m от двете страни по оста на преносни и разпределителни 
газопроводи и на по-малко от 3 m от двете страни на далекосъобщителните кабели или 
други линейни съоръжения към газопроводите; 
10. стрелба с ловно и бойно оръжие в близост и по направление на въздушните преходи на 
газопровода, спирателната арматура и другите надземни съоръжения. 

2.11.5. Хидротехнически и хидромелиоративни мрежи и съоръжения 
Поливната площ на територията на община Калояново е общо 144 407 дка. В 

землището на общината функционират три напоителни системи - ГНК “Стряма - Чирпан”, 
ГНК “Тополница - Стряма” и ГНК “Домлян- изток”, които обхващат територията на цялата 
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община. Общо напоителната мрежа на територията на Община Калояново е 151,16 км. Към 
нея се включват корекции на реки - 25 км, изравнители - Дуванлий, Черноземен, Ръжево 
Конаре /линеен/, отводнители - 10 км. Състоянието на главните напоителни канали и 
съоръжения е добро. Предстои ремонт на основния изпускател на язовир Черноземен и 
бента на р. Стряма при с. Черноземен. Почти всички второстепенни хидромелиоративни 
съоръжения са унищожени, разграбени или силно амортизирани. Възстановяването на 
мрежата от напоителни канали и съоръжения е от особена важност за развитие на 
поливното земеделие. 
Напоителни канали на територията на община Калояново по землища 

Землище  Дължина в метри  Площ в декари  
Бегово  77068  663  
Главатар  22824  206  
Горна махала  31438  253  
Долна махала  58067  297  
Дуванлии  74176  292  
Дълго поле  154097  848  
Житница  47613  634  
Иван Вазово  58511  401  
Калояново  128523  1017  
Отец Паисиево  9915  141  
Песнопой  24809  231  
Ръжево  50236  465  
Ръжево Конаре  116950  1105  
Сухозем  21083  235  
Черноземен  77477  497  
Общо  952787  7285  

 
Съгласно данни на Басейнова дирекция Източнобеломорски район на територията 

на община Калояново са регистрирани 1 изравнител, 6 рибарника и 14 язовира: 
 яз. Герена2 
 яз. Дуванлий 
 яз. Сухозем 2 
 яз. Черноземен 
 яз Сухозем1 
 яз. Мазарица 
 яз. Паисиево7 
 яз. Паисиево5 
 яз. Горна махала1 
 яз. Бегово2 
 яз. Паисиево6 
 яз. Отец Паисиево1 
 яз. Отец Паисиево3 
 яз. Паисиево4 

Съгласно информационната система за техническото състояние на язовирните стени и 
съоръженията към тях на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за 
територията (ИС на ДАМТН) на община Калояново налични са следните данни: 

 Шифър PDV-03085-2460, яз. Бегово 2 (Бучилото), с. Бегово, собственик община 
Калояново 

 Шифър PDV-16328-2461, воден обект в ПИ 16328.0.254, с.Горна махала,  
собственик община Калояново 
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 Шифър PDV-22191-2462, яз. Долна махала в ПИ 22191.3.3, с. Долна махала, 
собственик  община Калояново  

 Шифър PDV-22191-2463, воден обект в ПИ 22191.3.16, с. Долна махала, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-24000-2464, яз. Дуванлий (Дуванлии), с.Дуванлии, собственик 
"Напоителни системи" ЕАД - клон Марица  

 Шифър PDV-24582-2465, воден обект в ПИ 24582.54.17, с. Дълго поле, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-29475-2466, яз.Житница в ПИ 29475.24.48, с. Житница, собственик 
община Калояново  

 Шифър PDV-29475-2467, воден обект в ПИ 29475.2.82, с. Житница, собственик 
община Калояново  

 Шифър PDV-35523-2468,  яз. Калояново, с. Калояново, собственик Сдружение за 
напояване "Калояново", оператор СМБЕ АД 

 Шифър PDV-35523-2469,  воден обект в ПИ 35523.47.17, с. Калояново, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-35523-2470,  воден обект в ПИ 35523.47.60, с.Калояново, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-35523-2471, воден обект в ПИ 35523.47.62, с. Калояново,  
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-35523-2472,  воден обект в ПИ 35523.47.64, с. Калояново, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-35523-2473, воден обект в ПИ 35523.47.65, с.Калояново, собственик 
община Калояново  

 Шифър PDV-54465-2474, яз. Отец Паисиево с кад. №0171, с. Отец Паисиево, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-54465-2475, яз. Отец Паисиево с кад.№079, с.Отец Паисиево, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-54465-2476, яз.Отец Паисиево в ПИ 54465.0.644, с.Отец Паисиево, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-54465-2477,  яз.Отец Паисиево в ПИ 54465.0.769, с. Отец Паисиево, 
собственик община Калояново  

 Шифър PDV-54465-2478,  изр. №3 на ГНК-Домлян, с. Отец Паисиево, собственик 
"Напоителни системи" ЕАД - клон Марица  

 Шифър PDV-70353-2480, яз. Сухозем с кад.№023, с. Сухозем, собственик 
община Калояново  

 Шифър PDV-70353-2481, изр. №1 на ГНК-Домлян, с. Сухозем, собственик, 
"Напоителни системи" ЕАД - клон Марица  

 Шифър PDV-70353-2482, изр. №2 на ГНК-Домлян, с. Сухозем, собственик 
"Напоителни системи" ЕАД - клон Марица  

 Шифър PDV-81133-2484, яз. Черноземен, с. Черноземен, собственик 
"Напоителни системи" ЕАД - клон Марица  

2.12. Околна среда 
Състоянието на околната среда е добро,тъй като на територията на общината няма 

големи замърсители,които да оказват негативно въздействие върху качествата на 
компонентите ѝ.  

2.12.1. Качество на атмосферния въздух 
Съгласно утвърдения списък на районите за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух от МОСВ, за община Калояново не се изготвят индивидуални 
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програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух. На 
територията на общината няма стационарна станция за замерване състоянието на въздуха 
и не се извършват редовни измервания. Оценка за качеството на атмосферния въздух се 
извършва на база измервания от мобилните автоматични пунктове за контрол /МС/, както и 
от данни за измерени емисии на вредни вещества изхвърляни в атмосферния въздух от 
промишлени обекти, статистически данни и теоретични разчети за емисиите от 
съответните сектори на промишлеността, бита и автотранспорта. Промишленият сектор на 
този етап не води до замърсявания на атмосферния въздух. През зимния период, от 
интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор при определени 
метеорологични условия /безветрие/, се натрупват замърсители в приземния слой от фини 
прахови частици /ФПЧ/, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид до границите на 
пределно допустимите концентрации /ПДК/, както следва: 1. ФПЧ 10: ПДК ср.дн. 50 мг/м3 , 
ПДК ср.дн. + ДО - 70 мг/м3 , ПДКср.год. 30 мг/м3 , ПДКср.год. + ДО - 42 мг/м3 2. Серен 
диоксид: ПДК м.е. /1 ч./ - 350 мг/м3 , ПДК м.е. /1 ч./ + ДО - 380 мг/м3 , ПДК ср.дн. - 125 мг/м3 
, ПДК ср.дн. + ДО - 130 мг/м3 3. Азотни оксиди. 4. Въглероден оксид: ПДКср. . ден 10 мг/м3 , 
ПДКср.д.+ ДО* 16 мг/м3 * . Допустими са отклонения от тези показатели,  като за целта 
трябва да се използва информацията за количеството използвани горива в съответните 
сектори, както и състоянието на пътната инфраструктура и наличието и поддържането на 
зелените площи. През летните месеци замърсяванията са главно от прах и неприятни 
миризми, породени от състоянието на инфраструктурата /липса на канализации и 
неподдържани пътни артерии/, сметища, отглеждане на различни видове животни в 
нерегламентирани количества вътре в населените места, както и използването на 
естествени и изкуствени торове в интензивно развитите селскостопански райони. Това 
води до допълнително замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични 
съединение /ЛОС/, метан и амоняк. В населените места на общината и около пътищата с 
интензивно автомобилно движение,  над пределно допустимите концентрации (ПДК) се 
установява показателя «финни прахови частици». Причините за завишените стойности на 
праха са лошото състояние на пътната мрежа, непочистване и неизмиване на уличните 
платна в селищата и  използване на твърдо гориво за отопление в битовия сектор. 
Превишенията са основно през отоплителния, зимен сезон, т.е. основната причина е 
използването на твърди горива за отопление. На територията на община Калояново не е 
извършван емисионен контрол на горивни неподвижни източници, защото няма такива. 
Извършван е контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Акцентът на проверките е 
във връзка с текущ контрол по нормалното функциониране и доброто техническо и 
експлоатационно състояние на съоръженията на бензиностанциите, които обезпечават 
изпълнението на Етап 1 за улавяне на бензиновите пари. Няма установени нарушения от 
контролните органи по отношение управлението на вещества, нарушаващи озоновия слой 
и по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове (РЕПГ). 
Налице е в общината на трайна тенденция за намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух с аерозоли, обусловена от мерките, предприети за ограничаване на 
вредните емисии. Продължава на територията на общината да е високо нивото на 
замърсяване на въздуха с прахови частици, основно поради ниското ниво на 
благоустройство и незадоволителното ниво на поддържане на чистотата на уличната 
мрежа и обществените пространства в населените места. Автомобилният транспорт, 
индивидуалното отопление на жилищните сгради на твърдо гориво и на обществените 
сгради - на мазут, са основните фактори за замърсяване на атмосферния въздух, 
действащи на общинската територия. Горните изводи, както и потенциалът за положително 
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въздействие на масивите от дървесна растителност (и ветрозащитните пояси) мотивират 
следните устройствени изисквания към ОУП на община Калояново: 
- Обозначаване върху плана по протежение на съществуващите и проектни пътища на 
изолационни пояси от дървесна и храстова растителност и залагане в правилата за 
прилагане на плана на изискване, за задължителното им устройване с достатъчна ширина 
и с подходящ видов състав, гарантиращи ефективна изолация; 
- Включване в програмата за реализация на плана на изискване за разработване на 
програма за изграждане на система от ветрозащитни пояси; 
- Включване в програмата за реализация на плана на изискване за благоустрояване 
(асфалтиране) още през първия етап на улиците в населените места с относително най-
интензивно моторно движение. 

2.12.2. Качество и управление на водите 
Хидроложката система на общината се определя от реките Стряма, Каварджиклийка 

и Тикла. Постоянният дебит на трите реки се обуславя от значителните по площ 
водосборни области и това дава отражение и на подземните води в близост до техните 
течения. Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината 
са с постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се 
осъществява само от подземни води чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в 
терасата на река Стряма. В землището на с.Песнопой е разработен един минерален извор 
с четири сондажа. Дълбочината на сондажите е около 220 м., с общ дебит около 10 л/сек и 
средна температура около 36 градуса Целзий. В качествено отношение тези минерални 
води попадат в категорията на азотните терми. Минералната вода е слабо 
минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна, натриева и силициева, с повишено 
съдържание на флуор. С този състав водите имат и лечебни свойства. Изкуствените 
водоеми /язовири/ в общината са 21 на брой и се ползват за рибовъдство и напояване. 
Населените места са водоснабдени предимно от местни водоизточници - някои гравитачно, 
а други чрез помпени станции. Проявяващият се през лятото недостиг от вода в редица 
селища се дължи на използване на питейна вода за поливане в дворовете. Осигурените 
водни количества не съдържат резерви за бъдещо развитие в населените места за нови 
дейности (животновъдство, преработка на селскостопанска продукция и други 
производствени дейности, потребяващи питейна вода). Чистотата на питейната вода от 
местните водоизточници, е застрашена от обилните валежи и наторяването с естествени и 
изкуствени торове. Заплаха за чистотата на изворната вода са и попивните ями в случаите, 
в които изворите се намират в долини, разположени под съответните селища. Актуалните 
нужди на населението и стопанските дейности на територията на община Калояново са 
осигурени с необходимата им по количество и качество питейна вода от местни 
водоизточници. В преобладаващата си част населените места (и останалите урбанизирани 
територии) не са канализирани. Широко се използват попивни ями. Пречистените 
отпадъчни води от стопанските дейности се отвеждат в прилежащите на обектите дерета. 
Има случаи, в които качеството им не отговаря на нормативните изисквания, но качеството 
на водите в дерета засега не се наблюдава. Качеството на останалите повърхностни води - 
реки и язовири, се оценява като приемливо. Очертаните по-горе проблеми и изводи са 
основание за следните устройствени изисквания към ОУП на общината: 
-  разкриване на възможности за осигуряване на допълнителни количества питейна вода, 
за предпочитане от местни водоизточници; 
-  създаване на условия за пълноценно използване на термичния потенциал на 
термоминералните води; 
- задължително изграждане на изгребни ями при новото жилищно и вилно строителство и 
поетапна подмяна на попивните ями; 
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- в правилата за прилагане на ОУПО да се предпише изискване към последващите ПУП за 
предвиждане на локални съоръжения за пречистване на отпадните води на стопанските 
обекти. 
Повърхностни водни тела на територията на община Калояново: 

№ КОД ПЛОЩ ОПИСАНИЕ 

1 BG3MA300R075 334704445,5 ГОК Азмака и ГОК Карадере 

2 BG3MA400L084 6871530,423 изравнител Чернозем 

3 BG3MA400L215 18653746,27 яз. Царимир 

4 BG3MA400R076 43341748,18 р. Стряма от вливане на р. Пикла до устие 

5 BG3MA400R077 64377962,24 р. Пикла от с. Житница до вливането й в р. Стряма 

6 BG3MA400R080 106569592,8 Горно течение на р. Пикла от извори до с. Житница 

7 BG3MA400R085 25448222,38 р. Каварджиклийка от яз. Синята река до устие 

8 BG3MA400R087 53430291,16 
р. Каварджиклийка горно течение до яз. Синята 
река 

9 BG3MA400R089 31876043,75 р. Мраченишка до яз. Домлян 

10 BG3MA400R214 668461239 
р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и 
притоци 

11 BG3MA500R217 445817056,1 
р. Марица от р. Въча до р. Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 
6 и Марковки колектор 

Подземни водни тела на територията на община Калояново: 

№ КОД ПЛОЩ НАИМЕНОВАНИЕ 

1 BG3G00000NQ002 375,7739 
Порови води в Неоген - Кватернер - Карловската 
котловина 

2 BG3G000000Q013 2818,137 Порови води в Кватернер - Горнотракийски низина 

3 BG3G00000NQ018 4014,113 
Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - 
Пловдивския район 

4 BG3G00000Pt044 5059,71 
Пукнатинни боди - Западно и централнобалкански 
масив 

 
По големи реки, преминаващи през територията на община Калояново са р. Стряма 

и р. Тикла. Съгласно Заповед № РД 272/03.05.2001 год. на Министъра на околната среда и 
водите, водите на реките и всички дерета и канали /отводнителни и напоителни/ на 
територията на общината са категоризирани като втора категория. Основни по-големи 
замърсители, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в почвата, на 
територията на общината са : • ЕТ "Оскар - К. Николов" Пловдив - свинекомплекс с. 
Житница – замърсяване водите на отводнителен канал ГК. Намерено е временно решение 
на въпроса със заустване на отпадъчните води от свинефермата, след като на основата на 
сключен договор между фирмата и общината става възможно наемането на 15 дка от 
бившо торище, където са оформени земно насипни утаители за припомпване на 
отпадъчните води. • "Розабул" ООД - розоварна с. Черноземен. Изградените 
пречиствателни съоръжения са недостатъчни за постигане на индивидуалните емисионни 
ограничения в разрешителното за заустване. • ЕТ "Надена - И. Георгиева" Пловдив - 
розоварна с. Песнопой. По време на кампания в месеците май-юни от дейността ежегодно 
се констатират замърсявания на терени и съседни канали, поради това, че не са изградени 
пречиствателни съоръжения за формираните отпадъчни води. • "Деликатес-2" ООД с. 
Житница - цех за месодобив и месопреработка. Има изградено и работещо пречиствателно 
съоръжение за биологично пречистване. Във връзка с  увеличаване капацитета на 
кланицата е изградено ново пречиствателно съоръжение. Отпадъчните води заустват в р. 
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Тикла. • "Икай" ООД с. Житница - предприятие за млекопреработка. Има изградено 
пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. Биостьпалото  е въведено в 
експлоатация. Заустените в отводнителен канал отпадъчни води се вливат в р. Тикла. • 
"Сибира дистилерс" ООД - с. Дълго поле - цех за производство на етилов алкохол. Има 
изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, които се заустват в 
отводнителен канал. Проблем е оползотворяване на отпадъчната шлемпа при натоварване 
на мощностите, което създава реални предпоставки за замърсяване на водни обекти. • 
"Нара Гео" ЛТД- розоварна с. Отец Паисиево . Отпадъчните розови джибри е предвидено 
да се събират в лагуна. Няма изпускане на замърсени води във водните обекти. 

Територията на община Калояново попада в чувствителна зона и в нитратно 
уязвима зона. 

“Уязвими зони” са области с определена почвено-геоморфоложка характеристика в 
близост до водни обекти, при които земеделската дейност води до риск за замърсяване на 
водите с нитрати. За „чувствителни зони“ са определни водни обекти, в които се цели 
защита от еутрофикация – явление, което е предизвикано от повишаване на съдържанието 
във водите на биогенни елементи – азот и фосфор и съответно предизвиква растеж на 
зелени растения във водите. Това от своя страна води до изчерпване на разтворения 
кислород във водоприемника и предизвиква вторично замърсяване на водите.  

Зоните за защита на водите са описани в т. 2.19. „Защитени територии“ в текстовата 
част на проекта. 

Предвижданията на ОУПО Калояново са в съответствие и не противоречат на целите и 
мерките, заложени в ПУРБ (2016-2021).  

При планирането и осъществяването на всички дейности при прилагането на ОУПО да 
се вземат предвид планираните мерки за изпълнение в ПУРБ, включително тези, които ще 
бъдат предвидени при разработването на третия цикъл планове за управление на речните 
басейни – ПУРБ (2022-2027). 

2.12.3. Качество на почвите 
Състояние на почвите - замърсяване с тежки метали. МОСВ извършва 

мониторинг на тежки метали на почви в един пункт, който е част от националната 
мониторингова мрежа и е разположен в землището на с. Долна махала. Той е постоянен и 
е открит през 1998 г. Пробите се анализират за наличието на тежки метали за замърсяване 
от химизация на селското стопанство. Резултатите от анализите са следните: Замърсяване 
от химизация на селското стопанство: мярка Мг/кг, ПДК, Мг/кг, ПДК, Олово: 19,00 80 15,68 
80; Кадмий: 0,85 3,0 0,77 3,0; Цинк: 51,10 360 38,87 370; Мед: 16,78 270 13,68 280; РН 
6,0,6,9 . През есента на 2004 г. са пробонабрани и анализирани почвени проби в един 
почвен пункт, попадащ в землищната граница на с.Черноземен, от две дълбочини, по 
показателите тежки метали - олово, цинк, мед, кадмий, арсен, общ азот, фосфор, 
органичен въглерод и РН. Пунктът е част от новата Национална мониторингова мрежа на 
почвите 16 х 16 км. Резултатите от анализите са следните: Мг/кг РН, Олово, Кадмий, Мед, 
Цинк, Арсен, Въглерод ,Азот, Фосфор: 0-20 см 6,39 20,64 0,236 18,93 48,58 - 19,88 1,36 
675,0 20-40 см 6,33 19,99 0,251 17,66 48,43 - 19,10 1,60 737,3. Данните от таблицата за 
извършените замервания показват, че няма превишение на допустимите норми за 
замърсяване с тежки метали. 
Замърсяване с пестициди. От извършените анализи на почвени проби, пробонабрани от 
почвен пункт, намиращ се в землището на с. Отец Паисиево, не са установени количества 
на забранени пестициди над  допустимите концентрации. Общината разполага със склад -
депо в с. Иван Вазово, в който се съхраняват старите и негодни за употреба пестициди. 
Складът е в добро състояние, но е  без охрана, ремонтиран е със средства от ПУДООС. 
Пестицидите са в количество около 20 000 кг твърди и 200 литра течни пестициди.  
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Физическо влияние върху почвите - основен проблем е паленето на стърнища, особено 
като се има предвид, че общината основно се занимава със земеделие. 
Заблатени почви - не са известни, не се провеждат мероприятия по отводняване. 
Засоляване. Не се извършва мониторинг на територията на община Калояново за наличие 
на засоляване. 
Вкисляване. Не се извършва мониторинг на територията на община Калояново за 
вкисляване на почвите. 
Ерозия. Не се извършват мониторинг и мероприятия свързани с установяването на 
ерозионни процеси. 

2.12.4. Управление на отпадъците 
Община Калояново е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - 

Карлово. В сдружението участват общините: Карлово, Хисаря и Сопот.  
Община Калояново използва вече изградената инсталация за предварително 

третиране /сепариране/ на отпадъци, която е собственост на Община Карлово. Чрез 
предварителното третиране могат да се достигнат целите за рециклиране на отпадъчни 
материали от хартия, картон, пластмаса и метал, заложени в ЗУО. Регионалното депо за 
неопасни отпадъци на Общините Карлово, Калояново, Сопот и Хисаря е разположено на 
площ от 118, 936 дка км югозападно от град Карлово в имот № 037079, местност „Стара 
река”.  

Системата за сметосъбиране и сметоизвозване обслужва всички населени места на 
територията на общината. Община Калояново им сключен договор за осъществяване на 
услугата с фирма „КМД“ ЕООД. Разположени са общо 933 броя контейнери тип ”Бобър”, с 
обем 1,1 куб.м. Във всяко населено място са разположени и контейнери за биоразградими 
отпадъци В населените места Калояново, Дуванлии, Житница, Дълго поле, Ръжево Конаре, 
Бегово, Песнопой, Черноземен сметосъбирането и сметоизвозването се извършва три пъти 
месечно, а в селата Долна махала, Горна махала, Главатар, Иван Вазово, Отец Паисиево, 
Ръжево, Сухозем, гара Калояново два пъти месечно. Задължение на обслужващата фирма 
е да ги измива и дезинфекцира на подходящи площадки: по един път в месеца през 
периода май-октомври; през останалите месеци на годината - веднъж на два месеца 
Основният метод за обезвреждане на ТБО е чрез депониране Депонирането на 
генерираният общ битов отпадък се извършва на депо за неопасни отпадъци Карлово, 
където отпадъка предварително се сепарира. 

Недостатък на тази смесена система ( по отношение на вида на използваните 
съдове) е струпването на големи количества отпадъци на места, предназначени за 
обществено ползване и невъзможността да се упражнява ефективен контрол по отношение 
на изхвърлените, неразрешени, видове отпадъци, както и да се противодейства при 
увреждане на самите съдове. Груповите съдове, разположени на обществени места 
влошават облика им и създават предпоставка за рискове от различно естество за 
населението и околната среда: санитарно-хигиенни, пожар, взривове, разливи на опасни 
вещества и др.  

С цел намаляване на количествата отпадъци, постъпващи за депониране на депо за 
ТБО на територията на общината е организирана система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки. Община Калояново има сключено споразумение за сътрудничество 
с организация по оползотворяване на опаковки „Екоколект“ АД. 

Реализиран е проект за закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни 
отпадъци” на с. Калояново, обхващащо имоти №№ 008012 и 008008 от землището на с. 
Калояново с ЕКТТЕ 35523, община Калояново, м. Каратикен. Проекта е разработен 
съгласно наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и други съоръжения за оползотворяване на отпадъци; наредба № 
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26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи и 
оползотворяване на хумусния слой; закон за опазване на земеделските земи; правилник за 
прилагане на закона за опазване на земеделските земи; закон за управление на 
отпадъците. Той включва техническа и биологична рекултивация. При извършената 
техническа рекултивация са изпълнени следните дейности:: разстилане на събраните 
отпадъци и уплътняване, запечатване на отпадъците с глини, полагане на слой от 
подхумусни земни маси (мъртвица), полагане на хумусен слой с дебелина 30 см. , 
изграждане на газови кладенци, отвеждане на повърхностни води. Биологична 
рекултивация на депото за отпадъци се извършва като втори етап след техническата и 
включва затревяване и укрепване на откоси чрез залесяване на технически 
рекултивираните терени, в т. ч. почвоподготовка, торене и грижи за растителността. 

В община Калояново все още няма изградена система за разделно събиране и 
транспортиране на биоразградими и биоотпадъци и не е въведена система за фамилно 
компостиране на градински отпадъци. Все още не са въведени контейнери за разделно 
събиране на зелените биоотпадъци и това води до значителния им дял в смесения битов 
отпадък. 

Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното 
изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането 
на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля строителни 
отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, 
както и замърсява зелените площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от 
обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани.  

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди 
битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и 
повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили. 

Образуваните строителни отпадъци на територията на община Калояново са както 
от юридически така и от физически лица вследствие на ремонтни дейности. Много често, 
населението събира смесено строителните отпадъци с битовите.. Отчитайки факта, че не 
малка част от сградният фонд в малките населени места от общината е амортизиран, 
пътната и улични мрежи се нуждаят от ремонти, можем да предположим, че новото 
строителство и обновяването неминуемо ще доведе до генериране на по-големи 
количества земни маси и строителни отпадъци. Необходимо е да се предприемат мерки за 
осигуряване селективното разделяне на отпадъците на мястото на образуване и 
изграждането и функционирането на съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, 
с цел тяхното оползотворяване. 

На територията на общината се съхраняват временно около 20 тона негодни за 
употреба пестициди в течно и прахообразно състояние, поради изтекъл срок на годност. 
През 2004 г. те са събрани от всички населени места и след преопаковане са подредени в 
склада към бившето ТКЗС на с.Иван Вазово, който е ремонтиран с безвъзмездната помощ 
на ПУДООС към МОСВ. След многократно разбиване на вратите на склада за пестициди 
същите сега са зазидани, с цел ограничаване на достъпа, но не са предприети действия за 
окончателното обезвреждане на пестицидите. 

2.12.5. Акустична обстановка 
Като цяло шумовото замърсяване в общината от страна на производствени или други 

източници не е в проблемни или критични норми с изключение на шума от транспорта. 
Най-засегнати са селата Калояново, Дуванлии, Черноземен, Долна махала, Горна 

махала и Песнопой, през които преминават основни пътни и железопътни трасета. 
Начините за разрешаване на този проблем са няколко:  
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 Полагане на специална пътна настилка – намаляваща шума от автомобилните 
гуми;  

 Изграждане на шумозащитни съоръжения от двете срани на пътното платно в 
рамките на населените места с усилен трафик (зелени пояси със специални 
видове растения и храсти). 

Няма данни за изготвени шумови карти на населените места.  
Съществуват различни източници на шум в селищната и крайселищна територия - 

от автомобилния транспорт, транспортни и комунално-битови обекти, спортни площадки и 
др. Автомобилният транспорт на територията на Община Калояново  е основен източник на 
шум, но до сега не е правен анализ за дела от населението, подложено на наднормено 
ниво на шума. Все пак интензивността на движение е ниска (освен по пътя Пловдив- 
Карлово) и не се отчитат завишени показатели на нивото на шума. Причина за 
нарушенията на акустичната среда са недоброто състояние на пътната настилка , 
прогресиращото износване на асфалтовия слой, дупките и неравностите по платното, 
голямата възраст на автомобилния парк и др., които допринасят за увеличаването на 
шума. Ограничаването на скоростта на моторните превозни средство по натоварените 
улици и пътища до 40 км/ч е благоприятно за безопасността на движението, но то обаче 
увеличава интензивността на шума и замърсяването, емитирани от двигателите на 
автомобилите. Оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от 
автомобилния, железопътния, въздушния транспорт, както и от промишлените инсталации 
и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към 
чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум се 
извършват, съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда 
(ЗЗШОС). 

Съгласно чл. 17 от ЗЗШОС, Министърът на здравеопазването, директорите на 
регионалните здравни инспекции и държавните здравни инспектори, определени със 
Закона за здравето, трябва да осъществяват контрол върху шума в околната среда, 
причинен от локални източници на шум, по ред, определен със Закона за здравето. 

РЗИ-Пловдив не е извършвала измервания на територията на Община Калояново 
на нивата на шум, причинени от локални източници на шум за установяване 
съответствието на генерираните от тях шумови нива с нормативно регламентираните 
гранични стойности. 

2.12.6. Електромагнитно замърсяване 
През последните десетилетия нарастна броя на изкуствените източници на 

електромагнитни полета, при които стойностите на лъченията, няколкократно превишават 
стойностите на естествения електромагнитен фон. Такива съществени източници на 
електромагнитни лъчения в района на община Калояново са далекопроводите с високо 
напрежение, ултракъсовълновите радиостанции, телевизионните ретранслатори, 
антенните съоръжения на мобилните оператори, радиотакситата и др. За регулиране в 
определен честотен диапазон излъчванията на електромагнитните полета, определяне на 
техните пределно допустими нива в селищните територии и лимитиране на хигиенно- 
защитни зони около излъчващите обекти, има приета Наредба на МЗ и МОСВ. Нейното 
прилагане в повечето случаи в страната, включително и в община Калояново не се 
съблюдава, с което местоположението на източниците на електромагнитни полета не се 
контролира и не се спазват отстоянията за хигиенно-защитни зони. Това създава опасност 
за оформяне на зони с ”електромагнитен” дискомфорт, чието неблагоприятно действие не 
се възприема пряко от хората, но то оказва влияние върху тяхното здравословно 
състояние. 
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2.12.7. Радиационна обстановка 
 
Естествения радиационен фон в района на община Калояново е съвкупност от 

лъченията на земната кора, космоса, атмосферата, въздуха и др. и той е относително 
постоянен, ако няма някакви извънредни ситуации. Съдържанието на естествени 
радиоактивни елементи в почвени проби, взети от територии в близост до община 
Калояново са със стойности, характерни за района.В резултат на изхвърляне на 
радиоактивни вещества в околната среда при авария в ядрен реактор може да се стигне до 
радиоактивно замърсяване на част от територията на страната и в частност на община 
Калояново, както  и до облъчване на лица от населението. За да се минимизират 
последиците от това в съответните планови документи за защита  се отбелязава, че е 
необходимо: 

- поддържане на система за оповестяване при възникване на авария в АЕЦ или на 
друго място; 

- разработване на аварийни планове за потенциално опасни обекти, с цел 
създаване на организация за аварийно реагиране и поддържане на аварийна готовност; 

-поддържане на екипи за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи (СНАВР) в зоните за аварийно планиране; 

- периодично обучение на екипите за СНАВР чрез проиграване  на аварийните 
планове; 

- информиране на населението при радиационна авария. 
Поради ограничените правомощия на РИОСВ по отношение на радиационния 

контрол, той се провежда само при необходимост от извънредни проверки – по жалби и 
сигнали или по искане на други компетентни органи за съвместен контрол. 

Анализът на резултатите от проведения мониторинг позволява заключението, че 
радиационното състояние на околната среда в контролирания регион не показва 
отклонения от действащите норми и характерните за съответните райони стойности. 

Няма мониторингова станция за радиационен контрол в общината. 
2.12.8. Нарушени терени от кариерна дейност 
Извършва се мониторинг чрез събиране на информационни карти на действащи и 

недействащи кариери. В община Калояново са регистрирани два такива обекта: - находище 
"Ръжево Конаре", землище на с. Ръжево Конаре, инвеститор "Кариери" АД. Нарушени 
терени 33,56 ха, земеделски земи, рекултивирани 18,4 ха като водно огледало и друг вид 
рекултивация. - находище "Песнопой", землище на с. Песнопой, инвеститор "Кариери" АД - 
недействуваща. Нарушени терени 18,0 ха, горски фонд, рекултивирани 7,4 ха, като водно 
огледало.  

Съгласно данни от националния концесионен регистър, концесионните площи за 
добив на подземни богатства на територията на община Калояново са 4 бр. – находищата 
„Инджова върба– 2“, „Стряма 1“, „Стряма 2“  и „Долна махала“. 

Функционират четири находища за пясък и чакъл, които се намират до с.Песнопой, 
с.Горна махала, с.Долна махала и с.Ръжево Конаре. 

2.12.9. Рискове от природни бедствия и аварии 
Основните рискове са от наводнения; свлачища; пожари; снегонавявания; ядрени, 

радиационни, производствени аварии и др. 
Физико-географското местоположение на Община Калояново предопределя  

сравнително ниски и ограничени рискове от природни бедствия и аварии. 
Опасността от наводнения за района на община Калояново идва от факта, че във 

високите части  на Средна гора при поройни дъждове, могат да се концентрират големи 
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количества дъждовни води. Донякъде  такава опасност за община Калояново 
представляват и  микроязовирите на нейна територия.  

Частични (локални) наводнения могат да настъпят вследствие поройни дъждове и 
бързо снеготопене по поречието на река Стряма. 

Пожароопасни обекти на територията на общината са горските масиви особено от 
преобладаващата иглолистна дървесна растителност, както и житните посеви. 

Ежегодно в определени райони на общината се образуват дебели снежни покривки, 
преспи, поледици и заледявания, които затрудняват движението на транспортните 
средства, а оттам парализират и стопанския живот на общината. Това налага 
провеждането на спасителни и други неотложни работи особено по пътната артерия 
Пловдив-Карлово. 

Градоносни бури на територията на общината  често се появяват през месеците 
юни, юли и август. Развилите се бури нанасят големи поражения върху реколтата, 
насажденията, електрозахранването, като може да предизвикат и пожари. 

В Плана за защита при бедствия както на областта, така и на община Калояново са 
набелязани мерки и действия, които трябва да се предприемат при възникване на такива 
опасни за стопанството и населението събития. 

Община Калояново попада в район със значителен потенциален риск от наводнения 
(РЗПРН) с код BG3_APSFR_МА_08 – р.Стряма, със степен на риск „висок”.  

По отношение на опасността от земетресения,  Пловдивска област попада в 
Средногорския сеизмичен район, който включва Софийско – Маришка и Тунджанска 
сеизмични зони. Друг сеизмичен район, който оказва влияние на областта е Рило-
Родопския сеизмичен  район, който включва Струмската, Местенската и Велинградските 
зони. Съгласно сеизмичното райониране на България  - Наредба № РД-02-20-2 от 27 
януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони,  територията 
на община Калояново  се отнася към две зони с интензивност на земетръса  по скалата на 
Медведев-Шпонхойер-Карник: IX степен със сеизмичен коефициент Кс=0,27 в южната част 
на общината и VIII степен  със сеизмичен коефициент  Кс=0,15 в северната част. 

На територията на общината няма регистрирани свлачища. 
За област Пловдив, влючително и за община Калояново, има разработен и приет 

план за защита при бедствия. В него са изследвани и определени всички възможни 
рискове от бедствия и аварии, които могат да  се случат на територията на общината.  

2.13. Ландшафт и зелена система 
Ландшафт означава територия, специфичният облик и елементите на която са 

възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и /или човешки 
фактори. 

Ландшафт е специфична географска територия представляваща система от всички 
природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се 
променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност. 

Ландшафт е земегледка, взаимосвързана съвкупност от природни 
(релеф,почви,растителност,вода,скали,въздух)и изкуствени (антропогенни, инженерни 
съоръжения и архитектурни елементи) компоненти. 

Ландшафт е общ изглед на дадена местност (пейзаж), който по външния си облик се 
отличава от съседните.  

Ландшафт 
Природните и антропогенни елементите, които оформят видовете ландшафти на 

територия на общината са: нископланинския релеф на общинската територия в границите 
на част от Средна гора, равнинно-хълмистия релеф на нивите, трайните насаждения, 
ливадите, реките, деретата, овразите и дървесно-храстовата растителност около тях, 
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населените места и урбанизираните територии със селскостопански функции. Забележимо 
отражение върху визията на ландшафта в ниските територии на общината е факта, че 
исторически човешката намеса е изменила съществено облика на естествената природна 
среда в посока на културно земеделско ползване на земите.  Поради този факт, там 
отделните видове ландшафти могат да бъдат определени като съществено антропогенно 
повлияни ландшафти, за разлика от ландшафтите, намиращи се в нископланинската част 
от територията на общината. Парадигмата за развитие на човешкото общество през ХХІ 
век поставя изискването, природната среда и формираните от нея ландшафти да бъдат  
устойчиви, т.е. те да притежават възможността за естествено развитие, възпроизводство и 
опазване на природните ресурси за бъдещите поколения. Комбинацията от естествени и 
антропогенно формирани през вековете  предпоставки на територията на общината, дава 
възможност да се определят следните  съществуващи типове ландшафти:  

-Урбогенен селищен тип ландшафт, чието бъдещо развитие и състояние е в пряка 
зависимост от социално - икономическите условия в общината. Той обхваща селищните и 
прилежащите крайселищни територии на  населените места в общината. Положително 
оформящо въздействие за облика на този тип ландшафт има растителността в отделните 
общински и частни селищни и крайселищни имоти под формата на озеленени 
пространства, овощни градини, асми, лозя,  декоративни дървета,  храсти и цветните 
площи пред и/ в имотите.  

-Агрогенен тип ландшафт с преди всичко площно визуално въздействие. Той е 
достигнал максимума на  възможност за териториално развитие. Това са нивите, 
зеленчуковите градини, мерите, ливадите и други селскостопански територии, ситуирани 
предимно в крайречните равнинни и платовидно заравнените земи между речните корита и 
дерета  от територията на общината. 

-Агрогенен тип ландшафт с обемно- пространствено визуално въздействие, който е 
с потенциал за промени в облика на ландшафта, преди всичко на земите с възможност за 
развитие на алтернативно земеделие от територията на общината. Към него се 
причисляват площите, които могат да бъдат заети от трайни култури, основно  овощни 
градини и лозя, които за сега имат сравнително малко площно присъствие в ландшафта на 
общината. Този тип ландшафти освен стопанските си функции, имат и значително 
екологично действие - защита срещу суховеи, силни  зимни ветрове и  създаване на 
благоприятен микроклимат. 

-Дендрогенен тип ландшафт, формиран в ниските части на  гората от подпояса на 
равнинно - хълмистите  дъбови гори и подпояса на хълмисто -предпланинските
 смесени широколистни гори. Вследствие на перманентни сечи и паша, състоянието 
на тези гори е влошено. Преди години са внесени нови дървесни видове и е постигнато 
ново съотношение и преразпределение на дървесните видове. Основната част от този 
дендрогенен ландшафт е формиран от човешката дейност, която е изиграла в известна 
степен и роля в разпределението на дървесните видове в подпояса на нископланинските 
гори. Формирането облика на този тип ландшафт е динамично, чрез извършване на 
реконструкции и залесявания. Визуалното и екологично въздействие на този тип ландшафт 
се оценява като оптимално.  

Язовирите и реките създават около себе си малки водни ландшафти. 
Специфични за територията са ландшафтите на защитените зони и територии. 
Потенциали за развитие на ландшафта. Състоянието и облика на ландшафта да 

голяма степен зависи от редица екологични фактори с антропогенен генезис, които пряко 
влияят върху неговото качество и здравен статус. Качествата на тези фактори формират и 
потенциала за бъдещото развитие на ландшафта и зелената система на територията на 
община Калояново. За целта на настоящата разработка, основно значение има 
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състоянието на тези от елементите на околната среда, които най - силно са повлияни от 
човешката дейност.  

Нейната интензивност на негативно влияние, особено се повиши през последните 
50-60 години. Съвкупното действие и взаимовръзка между тези антропогенно повлияни 
елементи на околната среда, определят  екологичната обстановка в района на община 
Калояново и пряко влияят върху потенциала за нейното бъдещо развитие. Екологичните 
фактори  от своя страна очертават насоките за развитие и бележат ограничителите при 
устройственото планиране на територията. Потенциал за бъдещото развитие на 
ландшафта в посока на екологична устойчивост е факта, че община Калояново се отличава 
с благоприятно еколого - географско положение в сравнение с други области на страната. 
Няма въздействие от местни или трансгранични преноси на замърсени въздушни маси, 
които да  оказват негативно екологично влияние върху територията на района. От своя 
страна, стопанската дейност на общината също не  въздейства отрицателно  върху 
въздушната и водна среда на съседните територии. Това се отнася преди всичко за 
качеството на атмосферния въздух, водите и почвата. 

Зелена система 
На територията на община Калояново не съществува планово проведена зелена 

система.  
Зелените площи в населените места включват паркове, градинки, улично 

озеленяване, озеленяването на централния площад  и друго озеленяване около и в 
обществени обекти. 

Като елементи на зелената система могат да се включат площадите на селата със 
съпътстващото ги озеленяване, както и защитените територии и зони; съществуващите 
язовири и реки с прилежащото им озеленяване. 

Сравнително големите дворове на практика увеличават процента на зелените 
площи, но тъй като не са с публичен достъп и с предназначение за широко обществено 
ползване, могат да се причислят само условно към зелената система.  

Гробищните паркове във всяко едно от селата се отнасят условно също към 
зелената система на населените места като обекти за озеленяване със специален 
характер. 

Към зелената система могат да се причислят съществуващите горски територии. 
Зелените  площи в населените места от общината са предимно в централните части 

на селата и не са в добро състояние.  Поради липсата на достатъчно финансови средства, 
повечето от тях не се подържат. В селата  Калояново и Житница през пролетта и есента  
има традиция за залесяване на пустеещи земи с различни подходящи местни видове - 
топола, акация, дъб и др. Общинската администрация участва  успешно в конкурси и 
проекти за благоустрояване и озеленяване на запустели зелени площи. Към момента не 
може да се каже, че на територията на общината има, или в бъдеще съществуват 
съществени предпоставки за планово организиране на зелена система от различни видове 
озеленени пространства с дървесна и храстова растителност в селищата. За сметка на 
това, извънселищната територия на общината в северната й част е характерна с 
наличието на ниски горскопланински терени с разнообразна дървесна и храстова 
растителност, които компенсират необходимостта от крайселищни планово организирани 
обекти за отдих. Основа за някаква бъдеща организация на система от озеленени 
пространства с местна дървесна и храстова растителност може да бъдат оскъдните 
озеленени площи за широко обществено ползване в съставните села и допълнителното 
екологично въздействие от овощните дървета и другите трайни насаждения, в  частните 
дворове на селищата в общината. Като елементи за зелената система със специфичен 
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характер на оформяне, могат да се приемат и гробищните терени към всяко едно от 
селата. 

По-големи възможности за оформяне на зелената система в общината  предлагат 
залесявания на извънселищните необработваеми територии особено край реки, дерета и 
микроязовири. В нея ще се включат и площите с трайни насаждения, както и горските 
територии в северната част на общината. 

Подход и концепция на ОУПО- Калояново за развитието на ландшафта, 
екологичните условия, зелената система, туризма и спорта на територията на 
община Калояново 

Направената до тук характеристика показва, че исторически сложилото се 
антропогенно развитие на територията, на която се намира община Калояново, е било 
насочено основно в близкото минало към създаване на условия за земеделие и по- малко 
за развитие на горски територии и местна промишленост. По тази причина териториите с 
горски характер, формирани от дървесно - храстова растителност, не са помогнали да се 
запази в много голяма степен автентичния природен  характер в по- голямата  част от 
територията на  общината.  Всички други земи на настоящия етап, парцелирани като 
държавни частни, общински частни и частни имоти около селищата на общината,  са 
предназначени основно за земеделско ползване. Крайселищните територии могат да имат 
съществено допълнително екологично значение от евентуалното създаване на  
биокоридори с дървесна и храстова растителност по някои от речните долини и дерета. 
Като елементи за зелената система със специфичен характер на оформяне, могат да се 
приемат създадени в бъдеще екопътеки и образователни маршрути. На настоящия етап 
обзавеждането на публичните озеленени пространства в общината е недостатъчно. 
Необходимо е допълнително поставяне на кошчета за отпадъци, пейки, чешми и други 
елементи на градският дизайн. Съществуващите детски площадки са крайно недостатъчни 
за задоволяване нуждите на населението. Необходимо е изграждане на допълнителни 
такива в Калояново и в останалите населени места на територията на общината. Това е 
предпоставка за увеличаване на благоустройствените улеснения за пешеходно и 
велосипедно движение към туристическите обекти, което е практика на европейско ниво 
сред туристическото движение. В последващите години е необходимо изграждане на 
велосипедни алеи на територията на общината с цел улесняване на нископланинското 
колоездене, което добива все по-голяма популярност сред младежите. На цялата 
територия на общината е необходимо възстановяване и допълване на отделни 
благоустройствени елементи - стълбища, рампи, пътеки и туристическо информационно 
осигуряване, с цел създаване на достъпна среда за всички жители и туристи, като най-
спешно следва да се осигурят равни възможности за физически достъп до обществените 
сгради на територията на селищата в общината. Необходимо е ОУПО да предвиди 
изграждането на нови спортни площадки за всички възрасти, които да бъдат използвани 
свободно чрез реализирането на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“. 
Препоръчително е те да бъдат за различни видове спорт,  за да може да се ползват 
целогодишно от всички възрастови групи от населението. На следващите етапи на по-
подробно планиране и проектиране, трябва да се предвиди и изграждане на спортни 
съоръжения и за хора с различен вид увреждания, за да се помогне тяхното физическо 
развитие и по-добрата социализация. Развитието на спорта е свързано с изграждането на 
спортни съоръжения, които обикновено се ситуират в озеленени пространства.  

 Подходът и концепцията за развитието на ландшафта и зелената система на 
територията в обхвата на настоящия Общ устройствен план на община Калояново, е 
свързан с ландшафтно - териториално зониране, базиращо се на досегашни функции, 
съществуващ потенциал на териториите и устройствените намерения на общината. С 
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оглед характера и местоположението на територията на общината, преплитането на 
различни функции на  тази територия и  природните дадености, ландшафтно-
териториалните  зони могат да имат само условен компактен териториален обхват. 
Съобразявайки се с горепосочените условности, предлагаме територията на община 
Калояново да се разглежда в Общия устройствен план на общината, като съставена от 
следните ландшафтно-териториални зони:   

-Горски територии с природен и антропогенен произход, част от  горския фонд, 
намиращ се в част от Средна гора и в зоните от Националната екологична мрежа Натура 
2000; 

-Територии на природните крайречно - горски ландшафти, част и от зоните от 
Националната екологична мрежа Натура 2000; 

-Територии на антропогенно - културен ландшафт, включващ урбанизирани и  
преобразени  природни територии, с функции основно на земеделие и културен туризъм; 

-Селищен антропогенен ландшафт, включващ урбанизираните  селищни  и 
крайселищни територии,  с основна функция   обитаване и труд;  

-Ландшафт на инфраструктурни коридори и обекти, които се намират или 
преминават през територията на общината и се подчиняват на специфични устройствени 
норми; 

-Комплекс от природни и антропогенни ландшафти на културно-исторически 
паметници и археологически обекти, които се намират на територията на общината. Тази 
условна зона е с основна бъдеща функция културен и познавателен туризъм.  

Приоритетните насоки за развитие на ландшафта и териториите, формирани от 
дървесно - храстови комплекси с горски характер на територията на община Калояново са 
свързани с: 

- Запазване на досегашния характерен ландшафтен облик на община Калояново, 
като не се допусне презастрояване на крайселищните, крайпътните и природните  
крайречни територии за нуждите на бизнеса, туризма или обитаването. Да се създадат 
планови и проектни предпоставки за обогатяване на околната среда с природни елементи, 
там където има нужда, със специфичната за района естествена дървесна растителност и 
се извършва превантивна дейност срещу възникването на ерозионните процеси; 

 - Опазването и  подходящото  експониране на социализираните или  все още 
неизявени археологически и културно-исторически паметници и   обекти, които да се 
предложат като привлекателен комплексен туристически продукт, представящ културно-
историческия потенциал на територията на общината; 

 - Подобряване на  социално-икономическите условия на местното население, чрез 
стимулиране на малкия и среден бизнес, свързан с аграрното профилиране на селищата в 
общината, местните производства и занаяти като елемент от предлагания туристически 
продукт, с цел повишаване на трудовата заетост; 

- Подобряване условията за обитаване, както и да се повиши образованието на 
населението и квалификацията на специалистите  в сферата на земеделието, културния и 
екологичен туризъм; 

- Създаване  условия за стимулиращ мултипликационен ефект и върху другите 
съседни общини, вследствие ориентирането на община Калояново като център за развитие 
на екологосъобразна селскостопанска икономика и на селски екологичен и културен 
туризъм. 

Устройствените насоки за развитие на ландшафта и зелената система на община 
Калояново освен с горните цели и приоритети, трябва да се съобразят и да преодолеят  
редица ограничители и стимулатори  от природен и антропогенен характер. 
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Относителен ограничител от природен характер за територията на община 
Калояново е факта, че най-привлекателната й  част като ландшафт попада в части от 
Средна гора, в която има определен лимитиращ  режим за някои видове дейности. 

Антропогенни ограничители за ландшафта и устройствените мерки в ОУП на 
община Калояново са инфраструктурните коридори, преминаващи през селищната и 
крайселищната територия.  

Други антропогенни ограничители за развитието на ландшафта и обемно-
пространствената зелена система са видовете собственост на земята, съществуващите 
материални фондове (жилищни, обществени, земеделско-производствени, 
инфраструктурни и др.) с остатъчна стойност, икономическото състояние на общината и на 
нейните жители и т.н. 

Интересен потенциал като антропогенен стимулатор, ще бъде за ОУП на община 
Калояново предложенията за реставрация, консервация и социализиране на разкрити и 
неразкрити археологически обекти, културно-исторически паметници, както и на обекти с 
течащи и стоящи  води, които влияят върху функционално-пространствената организация 
на територията и развитието на екологичния  и културния туризъм. 

От факторите, които могат да стимулират вземането на едни или други 
устройствени решения в ОУПО могат да се отбележат:  Целта да се развие 
производствения потенциал на общината основно в областта на земеделието и туризма; 
Попълване на нуждата от кадрови професионален, културен и производствен човешки 
ресурс. Предизвикателство е и създаване на условия за  социално-психологическа 
привлекателност на общината като място за обитаване, приложение на труд, социални 
контакти, традиционен и алтернативен туризъм и използване на културно-историческите 
паметници от различни епохи за развитие на културен туризъм. 

От анализа на всички разгледани по-горе устройствено- определящи фактори за 
развитие на ландшафта и обемно-пространствената зелена система, значение придобиват:  

- Целите и приоритетите за развитие на община Калояново;  
-Ограничителите за ландшафтното функционално - пространствено организиране на 

територията; 
 - Стимулаторите за вземане на определени устройствени решения. 
Въз основа на това се предлага, да се заложат следните приоритетни насоки за 

развитие на ландшафта и обемно-пространствената зелена система: 
 - Развитие, рехабилитация и обновяване на ландшафта около комуникационно-

транспортната и техническата инфраструктура в обхвата на територията, попадаща в 
границите на ОУП на общината;  

- Развитие на земеделските територии в специализация по отглеждането на 
подходящи за района селскостопански култури и животновъдство. Това може да стане чрез  
стимулиране собствениците на земеделски земи, да отглеждат на пустеещи в момента 
селскостопански терени  доходоносни и подходящи за района трайни култури и билки, при 
използване на съвременни агротехнологии. С тези мерки може да се постигне 
разнообразяване облика и придаване на живописност на културния селскостопански 
ландшафт на общината. Мерките трябва да са насочени и към ползването на водните 
ресурси за поливно земеделие и за намаляване замърсяването на почвите и подземните 
води с нитрати, нитрити и фосфати. Допълващо културния и екологичния селски  туризъм 
като елемент на туристическия продукт е и изграждането  на фамилни животновъдни 
ферми при прилагане на европейски норми на отглеждане на животните и опазване на 
повърхностните и подземните води от замърсяване; 

- Подобряване на екологичната обстановка в районите в - и около съставните села и 
вилните образувания, с цел да се създадат благоприятни условия за живот на 
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населението, за развитие на културния и екологичен туризъм и привличане на инвестиции. 
Това е свързано с организирането на правилно управление на битовите, строителни и  
земеделски отпадъци на територията на общината, което е от голямо значение за 
човешкото здраве и опазването на околната среда.  

Прилагането на съвременни европейски форми и норми на земеделие и 
агротехнологии, съчетано с българските традиции,  ще осигури опазване на почвеното 
плодородие, намаляване на замърсяването на почвите, повърхностните и подземните води 
от минералното торене и препаратите за растителна защита и ще опази обработваемите 
земи от развитие на ерозионни процеси. Развитие евентуално на промишлени 
производства и промишлени технологии в района на община Калояново, които не са 
източници на замърсяване на въздуха, почвите и водите, ще имат основен принос за 
осигуряване на условия за труд на населението и съхраняване чистотата и 
привлекателността на природната среда. Основната цел и задача на предлаганите мерки 
е: 

- Опазването и подчертаването на характерния облик на ландшафта в община 
Калояново, запазената от замърсяване околна среда, благоустроените населени места по 
изискванията на съвременното градоустройство, съчетано с неизползвания до сега 
потенциал от културни и исторически паметници от различни епохи, което ще стимулира 
развитието на културния и екологичен селски  туризъм и привличането на инвестиции в 
екологосъобразени производства; 

-  Ситуиране в  селищните и крайселищни (природни) територии на обекти за 
нуждите на аграрния туризъм (семейни чифлици) в подходяща околна обстановка. 
Туристическата инфраструктура има нужда от такива обекти, но мястото на тяхното 
ситуиране и интензивността на застрояване трябва да бъдат съобразени с изискването за 
премереност, опазване на природната среда и баланс по отношение на предлаганите 
туристически услуги; 

- Обособяване в общината на ландшафтна среда за развитие на културен селски 
туризъм в селата, които имат потенциал за това. Тази ландшафтна задача изисква, на 
цялата територия на община Калояново ландшафта да се организира в посока на 
максимално използване потенциала на природната среда, агропроизводството и 
историческите паметници, за превръщането й в привлекателно място за живеене, труд и 
туристическа дестинация. По такъв начин ландшафта и обемно-пространствената зелена 
система, ще имат положително въздействие върху състоянието на околната среда, 
съобразявайки се с  предлаганите принципи в ОУПО на райониране и режими на ползване 
на територията. Изброените по-горе приоритетни насоки за развитие на ландшафта и 
обемно-пространствената зелена система на община Калояново са конкретизирани в 
следното устройствено предложение към Общия устройствен план на общината: 

Ландшафтно устройство и обемно-пространствена зелена система на ОУП на 
община  Калояново 

Всички елементи на ландшафта и предлаганите мерки за неговото устройство, са 
обособени в шест основни групи : 

Дендрогенен горски ландшафт на северните територии от общината. Горските 
територии макар и с ограничено присъствие формират обемно-пространственият облик на 
общината, независимо от тяхната собственост и  предназначение от горскостопанска 
гледна точка. Те създават разнообразие в пейзажа на общината и не трябва да се допуска 
процентно намаляване на обемно – пространственото им и визуално присъствие в 
ландшафта. Тези  горски територии създават ландшафтната основа за  привлекателен 
облик на общината. 
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- Агрогенен ландшафт на крайселищните обработваеми земи. Те формират облика 
на основния антропогенен ландшафт на общината, тъй като исторически са формирани от 
хората чрез планомерно и целенасочено преобразуване на естествените природни 
територии с горски характер, в обработваеми земеделски земи. Тези обработваеми  земи 
допълват ландшафтната база на  община Калояново и тяхното стопанисване и устройство 
ще се извършва на основата на перспективите за развитие на земеделието и 
животновъдството през  следващите години. 

- Урбогенен ландшафт на съставните селища и вилни образувания. Характеризира 
се с урбанизационни селищни структори, формирани от сравнително малки по площ 
селищни и крайселищни частни имоти, използвани за отглеждане на селскостопански 
култури и животновъдство. Бъдещото им развитие на основата на ОУПО е свързано с 
опазване на териториите им от замърсяване на почвите и развитие на ерозионни процеси, 
наводнения при поройни валежи, благоустрояване и решаване на проблемите с 
транспортния достъп, канализацията и пречистването на отпадъчните води, създаване на 
озеленени селищни и крайселищни пространства, предлагащи условия за спорт и отдих, 
формиране на санитарно-хигиенни зони съгласно нормативните изисквания за отстояние 
на жилищните зони от гробища, животновъдни ферми и други селскостопански обекти, 
източници на замърсяване на въздуха, водите и почвите, експониране и социализиране на 
обектите на културно-историческото наследство  и др. 

Дендрогенен ландшафт на крайречни земи.  Това са териториите с ландшафт за 
превантивна устройствена защита по чл. 10, ал.3 на Закона за устройство на територията. 
Те в по-голямата си част трябва да са  запазени естествени първични територии с горски 
характер, предназначени днес да опазват ценни представители на биологичното 
разнообразие за България и региона. Тук освен малкото запазени широколистни и 
крайречни гори на непригодни за земеделие терени, е включена и  част от   Защитена зона 
по Натура 2000. Опазването, устройството и ползването на тези територии се предвижда 
да се извършва според дифиренцираните изисквания на природозащитното 
законодателство в България. Относно устройствените мерки, които могат да се извършват 
в Защитената зона по Натура 2000 няма ограничения освен за такива, които могат да 
окажат негативно влияние върху състоянието на опазваното в тях биологично 
разнообразие. Съобразно с това, настоящият ОУПО предвижда в тези територии 
извършването  на такива мерки, които са препоръчани в стандартният формуляр по Натура 
2000 за защитените зони. Устройствените мерки в тези ценни територии от гледна точка на 
ландшафта и биоразнообразието, трябва да бъдат насочени не само за опазване на 
биоразнообразието и естетическото оформяне на крайречните територии, но и да бъдат 
съобразени с изискванията за осъществяване на превантивна устройствена защита по чл. 
10, ал.3 на ЗУТ. 

- Антропогенно-аграрен ландшафт на земи за алтернативно земеделие. Това са 
преди всичко крайселищни земи, които с оглед достъпността им, възможността за 
прилагане на изкуствено напояване, типът и незамърсеността на почвите и други 
агростопански показатели, са подходящи за развитие на биоземеделско производство, 
създаване на малки чифлици за аграрен туризъм, отглеждане на декоративна дървесна и 
храстова растителност, билки, цветя, трайни насаждения. При спазване на съответните 
санитарно-хигиенни изисквания и отстояния, някои от тези територии могат да се обособят 
и специализират в развитие на  птицевъдство, говедовъдство, зайцевъдство и др.. На 
места тези територии са подходящи и за рибовъдство, пчеларство, култивирано 
отглеждане на билки и др. 

- Антропогенни ландшафти на биоинженерно озеленяване. Това са основно линейни 
територии, в които с устройствени мерки се предвижда да се формират ландшафтно 
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оформени пространства от местна дървесна и храстова растителност, с различна 
функционална насоченост и предназначение. Те ще участват визуално в оформянето на 
обемно-пространствения характер на  зелената система на община Калояново. От своя 
страна, тези елементи на ландшафта с антропогенен генезис, ще разнообразят пейзажа, 
ще създадат подходяща среда за нуждите на туризма, ще дадат възможност да се 
оползотворят непродуктивните земи на територията на общината, ще подобрят 
микроклимата и ще подпомогнат борбата с ветровата ерозия на почвата и 
снегонавяванията. Целта на биоинженерното озеленяване ще бъде: Да създаде 
биокоридори по пътища,  реки, дерета и оврази с противоерозионно предназначение и за 
опазване на биоразнообразието; Да възстанови традицията за крайпътно озеленяване на 
четвъртокласната пътна мрежа; Да се извърши биологична рекултивация на нарушени 
терени от различни дейности. 

За реализирането на тези елементи с антропогенен генезис на зелената система, 
ще трябва да се изготвят конкретни проекти на следваща по- подробна фаза , които да 
бъдат съобразени с изискванията на законите и наредбите за устройство на територията, 
опазване на околната среда, опазване на биоразнообразието, рекултивацията на нарушени 
територии и други. 

Предлаганото устройство на ландшафта в община Калояново чрез гореописаната 
номенклатура от устроени територии към ОУПО, цели създаване на балансирана 
комбинация между природните защитени територии, културния ландшафт на 
туристическите образувания и земеделските земи и на компактните или линейни 
територии, оформени с преобладаващото участие на местни горски дървесни и храстови 
видове. По такъв начин, ще се създаде една по - благоустроена, балансирана и естетична 
среда за развитие на общината и създаване на привлекателни условия за обитаване, труд, 
отдих и туризъм за жителите и гостите на община Калояново. 
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2.14. Културно наследство  
2.14.1. Цел и задача на ОУП на общината по отношение на КИН 

Стратегическата цел на направлението „КИН“ към ОУПО е идентификация, защита, 
съхранение, популяризация и предаване на бъдещите поколения на културното 
наследство, разположено на територията на община Калояново, във взаимна обвързаност 
с другите функционално-пространствени системи и със стратегиите в областта на КИН от 
надобщинско ниво (регионални, национални и европейски). 

Задачата на ОУПО Калояново по отношение на значението на културното 
наследство е да идентифицира изградените вътрешни и външни свързаности на историко-
географските дадености и на структурата на видовете недвижимо културно наследство на 
територията на общината, да оцени степента на тяхното състояние, пригодност и 
капацитет като ресурс за устойчиво развитие на територията на общината. 

ОУП има за цел и да създаде устройствени условия за опазване и защита на 
културното наследство, устойчиво развитие на политиката по опазването му и да гарантира 
равен достъп на гражданите до културните ценности при спазване на следните принципи: 

 равнопоставеност на различните видове културно наследство при 
осъществяване на неговата защита; 

 децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по 
опазване на културното наследство; 

 публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на 
културното наследство. 

Правото на достъп до културното наследство е възможност да се ползват 
културните ценности, като се осигури физически или интелектуален достъп до тях, без да 
се увреждат или подлагат на риск. 

Културните ценности в Община Калояново – материални и нематериални, са 
предпоставка за развитие на културно-познавателен туризъм на територията на област 
Пловдив, част от която е и община Калояново. Проблем е фактът, че голяма част от 
обектите са недостатъчно проучени и разработени. Предстои научна работа по 
проучвателната дейност, социализирането и популяризирането на културните ценности, 
както и актуализиране на юридическата им защита. 

ОУПО може да предпише по-подробни изисквания към последващите нива на 
устройственото планиране, свързани с опазването и социализацията на недвижимите 
културни ценности в населените места или в новопредвидени за урбанизиране територии, 
и/или за създаване на други документи ( програми, местни наредби и пр.), представляващи 
необходим инструментариум в комплексния процес на опазването на наследството. 

2.14.2. История и обща характеристика на средата 
В периода VIII век преди Христа – V век след Христа земите около Калояново са 

част от територията на Древна Тракия, населявани от тракийските племена койлалети и 
одриси. Най-големите праисторически селища – Камшикова могила и Чераджийска могила, 
се намират до Калояново, Житница и Дуванлий. Регионът на Калояново влиза в най-
ранната държавна организация на Древна Тракия – Одриското царство, основано през V 
век преди Христа от цар Терес І (480-440). Един от първите центрове на Одриската 
държава е бил съсредоточен в Горнотракийската низина. Останките на този градски 
център, в който е бил изграден и царският дворец, днес се намират в околностите на 
Калояново. Създаденият по времето на Терес І град съществувал близо два века, като 
царската резиденция и жилищните квартали са били укрепени със солидна крепостна 
стена, изградена от каменни квадри и тухли. В землището около Калояново през 
древността са съществували още тракийското селище Бендипара и римското Севериус. 
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През Средновековието първите сведения за Калояново са от софийския 
католически епископ Петър Богдан Бакшич от Чипровец, Софийски архиепископ в периода 
1646 – 1649 г. По време на османското владичество селото е носило името Селджиково 
(Селджикьой) по името на местния феодал Селджик. Калояново е освободено от османска 
власт на 4 януари 1978 г.от кавалеристите на генерал Павел Карцов.Преименуването на 
Селджиково в съвременното Калояново става през 1934 г. Изборът на новото име е в чест 
на българският цар Калоян (неизв. - 1207). 

На мястото на днешното с. Житница през 1646 г. е съществувал турски чифлик сред 
гората, между близкия дол и река Тикла. За да обработват земята и да се грижат за 
стадата му, турчинът преселва павликяни от Сопот и Калаброво (дн. Иганово). От тези 
заселници край чифлика, възниква селото. 

По време на турското владичество част от населението е приело 
източното православие, а другата станали католици. От доклад на мисионера отец Никола 
Радовани до конгрегацията в Рим личи, че през 1797 г. в селото е имало 54 къщи с 341 
католици. По разкази на стари хора от селото православните са посещавали католическата 
църква и наравно с католиците плащат десятък на църквата в натура -жито, мляко, вълна и 
др. След Освобождението и Съединението православното население на Житница се 
изселва в околните села, най-вече в Царимир, като изкупува земята на изселващите се 
турци. Турците, които живеели в селото, се изселили след Освобождението. 

2.14.3. Недвижимо културно наследство 
За изработването на част „Културно наследство“ към ОУПО Калояново са събрани и 

използвани данни и информация от различни инстанции и източници. Основно използвана 
е информацията, предоставена от Националния институт за недвижимо културно 
наследство (НИНКН); Национален археологически институт с музей към Българска 
академия на науките (НАИМ-БАН) – данни от автоматизираната информационна система 
"Археологическа карта на България" (АИС-АКБ); РИМ (РАМ)-Пловдив ; Министерство на 
отбраната (областен регистър „Военни паметници“ в област Пловдив). 

Според регистрационите списъци, предоставени от НИНКН с писмо с изх. № 
0800-2635/31.05.2021г., недвижимите културни ценности в община Калояново са 94 бр. 

Според информацията, предоставена от НАИМ-БАН (писмо с изх. № 
62/25.01.2021г.), археологическите обекти на територията на община Калояново, 
регистрирани в АИС-АКБ, са 89 бр. За тези обекти археологически НКЦ са предоставени 
координати и цифрови данни от АИС-АКБ. Същите са отложени в графичната част на 
проекта. 

Съгласно регистъра на военните паметници в област Пловдив, военните 
паметници на територията на община Калояново са 10 бр. С писмо с изх. № 
94/25.05.2018г. РИМ-Пловдив е предоставил данни (вкл. анкетни карти) за 12 бр. военни 
паметници на територията на община Калояново. На основание писмо № 4349 от 
04.12.1992 г. на НИПК, с което всички възпоменателни знаци, издигнати по повод участието 
на  България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години са декларирани 
като  исторически паметници на културата и съгласно §12, ал.1 от ЗКН притежават статут 
на НКЦ, на територията на община Калояново има 12 военни паметника, които са със 
статут на исторически НКЦ. 

Гореописаната налична официално предоставена информация служи за основа за 
изработването на част „Културно-историческо наследство“ към ОУПО. 

Към част „Културно наследство“ към ОУПО е изработена таблица с обектите 
недвижими културни ценности (НКЦ), съвместена с официалните регистрационни списъци 
на НКЦ (регистрационни списъци на НИНКН, АИС-АКБ и Областния регистър „Военни 
паметници“). Въведена е единна номерация за целите на ОУПО, като е показано 
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съответствието с номерата от официалните регистрационни списъци, вкл. номерата на 
регистрационните карти за археологическите обекти). Същата единна номерация е 
използвана и в графичната част на проекта. (Приложение 1В) 

2.14.4. Изисквания към ОУПО Калояново по отношение на териториите с 
културно-историческо наследство 

 Да се дефинират защитени територии за опазване на недвижимото културно 
наследство (НКН) по смисъла на чл. 79 от ЗКН; 

 Да се определят устройствени режими за опазване, защита и устройство 
на териториите с културно-историческо наследство при спазване на 
утвърдените режими за опазване на единични и групови НКЦ и съгласно 
Наредба 7 за ПНУОВТУЗ на МРРБ. За обектите НКЦ извън населените места 
да се предложат режими за опазване като се дефинира територия за 
превантивна устройствена защита; 

 Да се създадат правила и нормативи за прилагане на ОУПО по 
отношение на КИН. При необходимост да създаде и специфични правила и 
нормативи (СПН) за защитените територии за опазване на културното 
наследство. Необходимостта от изработване на СПН се установява при 
условията и съгласно чл. 13, ал.2 и ал.6 от ЗУТ и чл.34, ал.3 от Наредба 7 за 
ПНУОВТУЗ на МРРБ, а именно: 

 чл.34, ал.3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ на МРРБ: „За териториите и 
охранителните зони по ал. 1 се прилагат специфични правила и 
нормативи за устройство към устройствените планове по чл. 13, ал. 2 
ЗУТ.”; 

 чл. 13, ал.2 от ЗУТ: „Специфични правила и нормативи, с които се 
допускат отклонения от правилата и нормативите по ал. 1, може да 
се създават към общите и подробните устройствени планове за 
територии или части от тях“; 

 чл. 13, ал.6 от ЗУТ: За защитени територии за опазване на културното 
наследство специфични правила и нормативи към устройствените 
планове или към техните изменения се изработват, ако при 
съгласуването на заданието за проектиране на устройствен план по 
реда на чл. 125, ал.6 министърът на културата е определил 
задължителни изисквания относно обемно-пространственото, 
архитектурното и стиловото изграждане на предвиденото с плана 
застрояване за отделни територии, за група имоти или за отделен 
имот, попадащи в границите на единични или на групови 
недвижими културни ценности или в техните охранителни зони, 
които налагат допускане на отклонения от правилата и 
нормативите, установени с наредбата по ал. 1.“; 

 Да се изследва възможността за формиране на културни маршрути и 
необходимостта от цялостно съхраняване на културните ландшафти, 
обвързани с видовата характеристика, описана съгласно чл. 47 от ЗКН; 

 Да се изяснят предвижданията на ОУПО по отношение на опазването, 
социализацията и развитието на потенциала на недвижимото културно 
наследство като основен ресурс за устойчиво развитие на територията; 

 Да се изготви схема за опазване и защита на обектите на недвижимото 
културно наследство; 
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 Да се формулират и поставят изисквания към компетентните и правоимащи 
органи (НИНКН, РИМ – Кюстендил, НАИМ – БАН) по отношение на НКН, а 
именно: 

 Определяне на номерация на НКЦ в регистрационните списъци; 
 Уточняване на геодезическите координати на всички обекти НКЦ от 

регистрационните списъци (за идентификация на местоположението 
на НКЦ); 

 Актуализиране на регистрационните списъци на НИНКН  след 
провеждане на специализирани експертни проучвания и оценка на 
състоянието на НКЦ; 

 Определяне на НКЦ, за които ще се проведе процедура по ЗКН за 
определяне на границите им, на охранителните им зони и предписания 
за опазването им; 

 Провеждане на целенасочени археологически проучвания за 
издирване на археологически обекти и включването им в АКБ; 

 Конкретизиране/прецизиране на обхвата и местоположението на 
зоните за археологическо наблюдение; 

 Уточняване на границите на зоните за археологическо проучване; 
 Уточняване на геодезическите координати на всички археологически 

обекти на територията на община Калояново; 
 Определяне на границите на археологическите обекти и на 

охранителните им зони; 
 Проучване и оценка на археологическите НКЦ. 

2.14.5. Режими за опазване и устройствени режими в териториите с 
недвижимо културно наследство 

За НКЦ на територията на община Калояново няма определени „индивидуални“ 
(самостоятелни) режими за опазване на конкретни НКЦ, в т.ч. териториален обхват и 
граници на НКЦ (вкл. на охранителните им зони) и предписания  за опазване. След 
издаване на Заповед за предоставяне (актуализиране) на статут и/или за определяне на 
режими за опазване на конкретни НКЦ, определените териториален обхват и предписания 
за опазване стават задължителни при прилагането на ОУПО, без това да налага неговото 
изменение. 

За НКЦ с определени граници, режими и предписания за опазване са валидни 
актовете за тяхното приемане. 

За единични НКЦ са валидни изискванията на чл.79,  ал.3 и 4 от ЗКН. 
За археологическите обекти са валидни режимите според регистрационните карти 

от АИС-АКБ или писмо на НИПК №545/27.02.2001г. 
  Архитектурно-строителните НКЦ от Античността и Средновековието (според 

регистъра на НИНКН) следва да се считат и за археологически обекти, като това не отменя 
статута им на АСНКЦ. 

Предложените устройствени режими на териториите с КИН са систематизирани в 
табличен вид (Приложение 1Б) към текстовата и графичната част на ОУПО. 

С ОУПО Калояновосе определят следните режими за устройство на териториите с 
културно-историческо наследство: 

 Ткин1 – Терени с наличие на единични архитектурно-строителни, художествени 
или археологически НКЦ в урбанизирани територии (според регистрационните 
списъци на НИНКН) 

За НКЦ, попадащи в обхвата на режим Ткин1, няма определен 
териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут и 
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съгласно чл.79, ал. (4) от ЗКН за техни граници се смятат границите на имота, в 
който попадат, а за охранителна зона - територията, обхващаща 
непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите 
през улицата имоти, както и уличното пространство между тях. 

Следва да се извърши специализирано експертно изследване и оценка на 
актуалното състояние на НКЦ, вследствие на което да се проведе процедура за 
сваляне на статута на НКЦ (отписване от регистрационните списъци) или да се 
осъществят реставрационно-консервационни дейности, да се определят 
териториалния обхват и границите  на НКЦ (включително охранителните 
зони) и да се изработи  План за опазване и управление (ПОУ). 

До тогава устройството и застрояването на терените с НКЦ се подчинява 
на режима, определен от Закона за културното наследство (минимум съгласно 
определеното по чл.79 от ЗКН), респективно нормативната уредба, действаща 
към момента на изготвяне на  плана, съобразно вида и категорията на 
недвижимата културна ценност  и при отчитане на устройствената зона, в която 
попада поземленият имот. 

 
За териториите, попадащи едновременно в обхвата на режим Ткин1 и 

Ткин2 или Ткин3, се прилагат и двата режима. 
 Ткин2 – зона за археологическо наблюдение и проучване, режим "А" 

Това са територии с режим "А" на археологически обекти (съгласно чл. 35, 
т.1 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ). Забраняват се благоустройствени, строителни, 
добивни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха 
нарушили целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 
Допуска се използването на земята като ливади и пасища. Режимът е 
определен въз основа на наличните данни от АИС АКБ и предписания на НАИМ-
БАН. Следва да се проведе специализирано експертно проучване на НКЦ и 
експозиционната им среда, вследствие на което да се определят границите на 
НКЦ, охранителните им зони, да се проведе процедура за определяне на статут 
и да се изработят ПОУ. До тогава устройството и застрояването на терените с 
НКЦ се подчинява на режима, определен от Закона за културното наследство 
(минимум съгласно определеното по чл.79, чл.160 и чл. 161 от ЗКН и Писмо на 
НИПК №545/27.02.2001г.), респективно нормативната уредба, действаща към 
момента на изготвяне на  плана, съобразно вида и категорията на недвижимата 
културна ценност  и при отчитане на устройствената зона, в която попада 
поземленият имот. Всички дейности се извършват под наблюдение от 
археолози. 

 Ткин3 – зона за археологическо наблюдение и проучване, режим "Б" 
Това са територии с режим "Б" на археологически обекти (съгласно чл. 35, 

т.2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ). Забраняват се всички видове изкопни работи, 
дълбочинна обработка на почвата (риголване), засаждане на дървета и трайни 
култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да 
унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. 
Допуска се плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м. Допуска се в имотите 
с режим "Б" да се отглеждат само едногодишни култури. Режимът е определен 
въз основа на наличните данни от АИС АКБ и предписания на НАИМ-БАН. 
Следва да се проведе специализирано експертно проучване на НКЦ и 
експозиционната им среда, вследствие на което да се определят границите на 
НКЦ, охранителните им зони, да се проведе процедура за определяне на статут 
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и да се изработят ПОУ. До тогава устройството и застрояването на терените с 
НКЦ се подчинява на режима, определен от Закона за културното наследство 
(минимум съгласно определеното по чл.79, чл.160 и чл. 161 от ЗКН и Писмо на 
НИПК №545/27.02.2001г.), респективно нормативната уредба, действаща към 
момента на изготвяне на  плана, съобразно вида и категорията на недвижимата 
културна ценност  и при отчитане на устройствената зона, в която попада 
поземленият имот. Всички дейности се извършват под наблюдение от 
археолози.  

 Ткин4 – Територии с наличие на НКЦ (археологически или архитектурно-
строителни от Античността и Средновековието)  с неконкретизирано точно 
местоположение извън урбанизираните територии (според регистрационните 
списъци на НИНКН) 

Режимът се въвежда за НКЦ от списъците на НИНКН, които не са площно 
определени, не са проучени, не е установено точното им местоположение и 
липсват документи, от които да се определи териториалния обхват на НКЦ и 
обхвата на охранителната му зона. Поради невъзможност да се определи 
защитена територия за опазване на НКН, съвместно с общия устройствен режим 
(определен с ОУПО) на територията, в която попада съответния обект на НКН, 
се прилага и разпоредбата по чл.161 от ЗКН. Предвид спецификата на обектите 
НКЦ - археологически и архитектурно-строителни от Античността и 
Средновековието, считани също за археологически - до определянето на 
режими на опазване са валидни предписанията на писмо №545/27.02.2001г. на 
НИПК (сега НИНКН) или режимите според регистрационните карти от АИС-АКБ 
(ако има такива). 

Следва да се извърши специализирано експертно изследване за 
определяне на местоположението и оценка на актуалното състояние на НКЦ, 
вследствие на което да се проведе процедура за сваляне на статута на НКЦ 
(отписване от регистрационните списъци) или да се осъществят 
реставрационно-консервационни дейности, да се определят охранителните зони 
и да се изработи  ПОУ. До тогава устройството и застрояването на терените с 
НКЦ се подчинява на режима, определен от Закона за културното наследство 
(минимум съгласно определеното по чл.79, чл.160 и чл. 161 от ЗКН),  режимите 
според регистрационните карти от АИС-АКБ, писмо №545/27.02.2001г. на НИПК 
(сега НИНКН) и нормативната уредба, действаща към момента на изготвяне на  
плана, съобразно вида и категорията на недвижимата културна ценност  и при 
отчитане на устройствената зона, в която попада поземленият имот. 

 Ткин5 – охранителна зона около военни или възпоминателни паметници, знаци и 
места 

Предвиждат се 3-10м около паметника, знака или мястото за 
благоустрояване и охрана на обекта. Не се допуска поставянето на рекламни и 
указателни табели, които да пречат на възприемането на паметния знак. 

Всички задания, устройствени планове, визи и проекти за намеси в НКЦ и 
охранителните им зони се съгласуват с МК/НИНКН по реда и в условията на чл. 83 и чл. 84 
от ЗКН. 

Изработена е схема за защита и опазване на обектите на НКН, на която са отложени 
всички НКЦ от регистрационните списъци с техните номера по единната номерация за 
целите на ОУПО, с точното им местоположение и с предвидените допълнителни 
устройствени режими за тях (Ткин1-5). 
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Таблица 
Към ОУПО Калояново не са изработени специфични правила и нормативи (СПН) за 

защитените територии за опазване на културното наследство тъй като не е установена 
необходимост при условията и съгласно чл. 13, ал.2 и ал.6 от ЗУТ и чл.34, ал.3 от Наредба 
7 за ПНУОВТУЗ на МРРБ, а именно: при съгласуването на заданието за проектиране на 
ОУПО, министърът на културата не е определил задължителни изисквания относно 
обемно-пространственото, архитектурното и стиловото изграждане на предвиденото 
с плана застрояване за отделни територии, за група имоти или за отделен имот, 
попадащи в границите на единични или на групови недвижими културни ценности 
или в техните охранителни зони, които налагат допускане на отклонения от 
правилата и нормативите, установени с Наредба 7 за ПНУОВТУЗ на МРРБ.  

СПН може да бъдат изготвени (при установена необходимост) при изработването на 
ПУП за конкретни територии. При изработване на СПУП (специализиран подробен 
устройствен план) по чл. 111 от ЗУТ към него следва да се изработят и СПН.  

Една от основните политики по отношение на културното наследство, определени с 
концепцията на ОУПО за функционално-пространствено развитие на община Калояново, е 
създаването на устройствени условия за взаимна обвързаност на КИН с другите 
функционално-пространствени системи и със стратегиите в областта на КИН от 
надобщинско ниво (регионални, национални и европейски). 

Потенциали, фактори и предпоставки за реалното функциониране на такова 
взаимодействие са: 
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 Благоприятно транспортно-географско местоположение; 
 Православни и католически храмове в селата; 
 Могили около селата Дуванлии, Житница, Черноземен и на север в 

подстъпите към планината; 
 Множество други археологически обекти на територията на общината; 
 Традиционни местни занаяти, танци, песни, кухня, облекла, празници и обичаи; 
 Специфична местна флора и фауна; 
 Наличие на минерални води – с. Песнопой; 
 Автомобилна писта; 
 Вело-, мото- и пешеходни трасета и екопътеки; 
 Регионални териториални и функционални свързаности – Карлово, Хисаря, 

Старосел. 
Тези фактори представляват благоприятни условия за развитието на културно 

познавателен, балнео, поклоннически и етно туризъм, което на практика реализира част от 
основните политики по отношние на КИН, залегнали в концепцията на ОУПО за 
функционално-пространствено развитие на община Калояново, а именно: 

 създаване на локални културни маршрути и интегрирането им в националната 
мрежа на културното наследство и в европейските културни коридори; 

 създаване на устройствени условия за взаимна обвързаност на КИН с другите 
функционално-пространствени системи и със стратегиите в областта на КИН от 
надобщинско ниво (регионални, национални и европейски). 

Създаването, конкретизирането и функционирането на потенциални културни и 
познавателни маршрути, както и популяризирането и експонирането на културното 
наследство на територията на община Калояново като възможност за включването му в 
системата на културно – познавателния и атракционен туризъм е възможно единствено 
след възлагането и изпълнението на специализирани проучвания и проекти в областта на 
НКН. Тези разработки следва да се възложат на специализирани екипи от експерти, като 
възлагането следва да се осъществи от компетентните и/или правоимащи органи: НИНКН 
(МК), община Калояново и  др. Финансирането може да се осъществи от държавния 
бюджет, от общинския бюджет, от различни европрограми и структурни фондове, 
неправителствени организации, средства от частния бизнес на базата на публично-
частното партньорство и пр. Целта на тези необходими тясно специализирани проучвания 
и разработки е идентификацията на пространствените параметри на културно-
историческите ландшафти: да се актуализира списъка на НКЦ на територията на общината 
по съответния законов и нормативен ред; да се направи актуална оценка на културната и 
научната стойност на обектите на културното наследство; за обектите НКЦ (недвижими 
културни ценности) да се определят точните координати с подходящи геодезически 
методи; да се определят охранителните им зони и териториите за защита и да се 
определят границите и режима за използване и опазване на НКЦ. Резултатите и 
предписанията от тези специализирани проучвания и разработки ще станат задължителни 
за последващите устройствени планове и инвестиционни проекти. При необходимост тези 
резултати и предписания могат да бъдат основание за изменение на ОУПО. 

Предвижданията на ОУПО са основание за възлагане и реализация на тези 
специализирани проучвания и разработки в структурна програма „КИН“ от рамковата 
програма за реализация на ОУПО, както е видно от приложената схема в раздел „Система 
за управление и реализация на ОУПО“. 

При прилагане на ОУПО по отношение на НКН следва да се спазват предписанията 
на Закона за културно наследство (ЗКН), „Наредба №3 от 10 юли 2019г. за реда за 
идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на 
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недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в 
Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности“, Наредба № Н-00-
0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания на 
Министерството на културата, Наредба 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и 
съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни 
дейности на недвижими културни ценности и др. съотносими законови и нормативни 
разпоредби. 

Подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и искания за намеси в 
защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се 
изпълняват по реда на Закона за устройство на територията, в съответствие с ОУПО и при 
спазване на изискванията на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН. 
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2.15. Функционално – пространствено зониране на територията 
Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба 7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) 
и Наредба 8 за обем и съдържание на устройствените планове (ОСУП) ОУПО определя 
териториите с общо предназначение и конкретизира устройствените зони, териториите с 
устройствени режими и терените със самостоятелен устройствен режим. 

На основата на природния потенциал  и условия, историческото развитие и традиции 
в икономическото развитие, както и след проведените проучвания във връзка 
разработването на проекта, с ОУПО Калояново се предлага  определена преобладаваща 
функционална специализация на територията на общината. 

Критериите за обособяване на териториите с общо предназначение, на 
устройствените зони и на устройствените режими са следните: 

 Сравнителна еднородност на природните и на икономическите условия; 
 Отчитане влиянието на: 

 - ограничителите и стимулаторите за развитие; 
 - устройствените цели и приоритети на ОУПО. 

 Профилиране на зоните по отношение на  преобладаващи функции и 
предназначение. 

 Основните постановки, залегнали в концепцията на ОУПО за пространствено 
развитие на община Калояново. 

На територията на община Калояновос настоящия проект за ОУПО се определят 
следните устройствени зони, терени със самостоятелен устройствен режим и 
територии с общо предназначение и общи устройствени режими: 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 
2.15.1. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването (Жм) 

Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Жм са 
следните: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

60 1,2 40 
(в т.ч. 1/3 дървесна 

растителност) 

10 

Устройствената зона Жм обхваща част от кварталите с предимно жилищни имоти в 
границите на населените места в общината. Във функционално и пространствено 
отношение това са исторически формирали се територии. В по-голямата си част терените, 
попадащи в жилищната зона, са съществуващи и функциониращи като такива. 
Устройствена зона Жм е предвидена и за неусвоените територии в строителните граници 
на населените места. Някои от съществуващите урбанизирани територии извън границите 
на населените места също са устроени с режим на устройствена зона Жм. Такава 
локализация има югозападно от с. Ръжево Конаре. В по-голямата си част терените, 
попадащи в жилищната зона, са съществуващи и функциониращи като такива. 
Устройствена зона Жм е предвидена и за разширения на селата Ръжево Конаре (в южна 
посока), Отец Паисиево (на югозапад, от югоизточната страна на общински път PDV2050), 
Дълго поле (на север), Иван Вазово (на юг). 

Преобладаващо е жилищно застрояване с височини до 10 м. В партерните етажи се 
допуска изграждането на търговски и други обслужващи обекти, гаражи, работилници с 
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функции, съвместими с обитаването. Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП 
за нежилищни функции в съответствие с чл.17, ал.(1,2) от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

2.15.2. Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) 
Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Оо са: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

60 2 30 
(в т.ч. 1/3 дървесна 

растителност) 

12 

 Устройствената зона Оо обхваща териториите с предимно обществено-обслужващи 
функции. Основно тези терени попадат в границите на с. Калояново, с.Ръжево Конаре и с. 
Ръжево. Това са терени, предназначени предимно за осигуряване на обекти за 
обществено-обслужващи дейности – образование, здравеопазване, социални грижи, 
култура, религия, административни и делови услуги, търговия и други видове дейности от 
третичния и четвъртичния сектор (финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, 
забавления, информационно обслужване и други) съгласно чл.39,ал.1 от Наредба 7 за 
ПНУОВТУЗ на МРРБ. В обхвата на режима на устройствена зона Оо попадат и терени със 
съществуващи жилищни сгради в централната част на с. Калояново, като те могат да 
запазят начина на досегашното си функциониране. Допуска се отреждане на отделни 
имоти за жилищно строителство, като партерните етажи на новите сгради следва да се 
предвидят за търговски и други обслужващи обекти с функции, съвместими с обитаването. 

Терените за училища, детски заведения, болници и заведения за социални грижи 
попадат в устройствена зона Оо и се устройват със самостоятелни устройствени режими 
на базата на ПУП и съгласно чл.40-44 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ на МРРБ са със 
следните максимално допустими параметри на застрояване: 
 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 

макс. 
височина 

на застр. в 
метри 

 

40 1,2 20 
(в т.ч. 1/3 дървесна 

растителност) 

10 ■ за училище 

30 0,6 40 
(в т.ч. 1/3 дървесна 

растителност) 

7 ■ за детско 
заведение 

40 1,2 30 
(в т.ч. 1/3 дървесна 

растителност) 

10 ■ за болница 

30 1,2 40 
(в т.ч. 1/3 дървесна 

растителност) 

10 ■ за заведение 
за социални 
грижи 
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За терени на социалната инфраструктура, попадащи в друга устройствена зона, 
важат гореописаните условия, правила и пределно допустими устройствени параметри за 
терените за училища, детски заведения, болници и заведения за социални грижи. 

2.15.3. Смесена многофункционална устройствена зона (Смф) 
Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Смф са 

следните: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

60 2 30 
(в т.ч. 1/3 дървесна 

растителност) 

10 

Териториите с режим на устройствена зона Смф са с многофункционално 
предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища за 
временно обитаване, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат 
обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Не се допуска урегулирането на имоти 
за жилищно строителство. Съществуващи жилищни сгради, попадащи в обхвата на 
устройствена зона Смф, могат да запазят функциите си. Изграждането на нови жилища за 
постоянно обитаване се допуска при условие, че площта им е по-малка от 15% от общата 
допустима РЗП за имота (за имоти с площ до 5000 кв.м включително) и по-малка от 10% от 
общата допустима РЗП за имота (за имоти с площ над 5000 кв.м). Изпълняват се всички 
изисквания за изграждане на достъпна среда. Ограничението за височина на 
застрояването не важи за технологичните съоръжения, чието функциониране изисква по-
голяма височина. 

Териториите с режим на устройствена зона Смф са съсредоточени около входно-
изходните транспортни комуникации на с. Калояново, с. Дълго поле, с.Черноземен, с. 
Донла махала с. Иван Вазово и с. Песнопой, основно тангиращи РП II-64 и РП III-642. 

2.15.4. Смесена многофункционална устройствена зона (разновидност 1) (Смф1) 
Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Смф1 са 

следните: 

 
Териториите с режим на устройствена зона Смф1 са със занижени параметри на 

застрояването и с многофункционално предназначение за безвредни промишлени 
производства, логистични дейности, обществено обслужване, търговия, жилища, спорт и 
атракции и други функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и 
влияния. Допускат се селскостопански сгради и съоръжения като складове, силози, 
сеновали, оранжерии, животновъдни комплекси и ферми при спазване на санитарно-
хигиенните изисквания. Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна 
среда. Ограничението за височина на застрояването не важи за технологичните 
съоръжения, чието функциониране изисква по-голяма височина.Териториите с режим на 
устройствена зона Смф1 са разположени около бивши стопански дворове на някои от 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

50 1 30 
(в т.ч. 1/3 дървесна 

растителност) 

8,5 
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населените места, около съществуващи животновъдни ферми и селскостопански сгради 
и/или тангенциално на главни транспортно-комуникационни артерии. 

Териториите с режим на устройствена зона Смф1 се предвиждат в землищата на 
почти всички населени места. 

2.15.5. Предимно производствена устройствена зона (Пп) 
Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Пп са 

следните: 

 
Основното предназначение на териториите от тази устройствена зона е за 

производствено-складови дейности и допълващите ги административни, търговски, 
обслужващи и транспортно-комуникационни и инженерно-технически сгради и съоръжения. 
Зоната се устройва по чл. 25 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. Ограничението за височина на 
застрояването не важи за производствените сгради, чиято технология изисква по-голяма 
височина.Територии с режим на устройствена зона Пп се предвиждат северно от с. 
Житница. 

2.15.6. Рекреационна устройствена зона за вилен отдих (Ов) 
Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Ов са 

следните: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

40 0,8 50 
(в т.ч. 1/2 дървесна 

растителност) 

7 
(к.б.<10м) 

Допустимите дейности и начин на устройство са по чл.29 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 
С режим на устройствена зона Ов са устроени предимно земеделските територии по 

§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в ОУПО. Те са разположени предимно в северната част на общината в 
землищата на селата Песнопой, Отец Паисиево, Иван Вазово, Бегово и Горна махала. 

2.15.7. Рекреационна устройствена зона за курортни дейности (разновидност 1) 
(Ок1) 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Ок1 са 
следните: 

 
Това са територии предназначени за курортни, туристически и рекреационни 

дейности. Допуска се изграждане на курортни обекти за настаняване и подслон, жилищни 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

80 2,5 15 
(в т.ч. 1/2 дървесна 

растителност) 

10 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

30 1,2 50 
(в т.ч. 1/2 дървесна 

растителност) 

10 
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сгради за постоянно обитаване, сгради за обществено-обслужващи дейности, спортни и 
рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и други зелени площи за широко 
обществено ползване, обекти на транспорта и комуникациите, както и обекти и съоръжения 
за стопанско и инфраструктурно обслужване.Териториите се устройват на базата на ПУП 
по чл. 16 от ЗУТ за цялата зона или обособена структурна част. Обхватът на ПУП се 
определя с решение на ЕСУТ въз основа на заданието по чл.125, ал.(1) от ЗУТ. 

Територии с режим на устройствена зона Ок1 се предвиждат североизточно от пътя 
между селата Житница и Дуванлии, в землището на с.Песнопой около минералната баня и 
в землището на с. Сухозем около язовира, в северна посока. 

2.15.8. Устройствена зона за озеленяване (Оз) 
Терените с режим на устройствена зона Оз представляват територии за озеленяване 

предимно в границите на с. Калояново и с. Ръжево Конаре с предназначение за изграждане 
на озеленени площи (паркове и градини) без промяна на предназначението им.  

Съществуващите публични зелени площи, основно съпътстващи площадните 
пространства в останалите населени места, също следва да запазят предназначението си 
и при подробното устройствено планиране да бъдат устроени с режим на устройствена 
зона Оз. 

Териториите с режим на устройствена зона Оз се устройват при условията на чл. 32 
от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.  

2.15.9. Устройствена зона за озеленяване (разновидност 1) (Оз1) 
Това са територии за озеленяване около водни площи и течения в границите на 

населените места. Територии с режим на устройствена зона Оз1 са обособени главно в 
селата Калояново, Дуванлии, Отец Паисиево и П 

Териториите с режим на устройствена зона Оз1 се устройват при условията на чл. 32 
от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

ТЕРЕНИ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН УСТРОЙСТВЕН РЕЖИМ 
2.15.10. Терени за гробищни паркове (Тгр) 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за гробищни паркове – със 
специфични особености и изисквания. Конкретните устройствени параметри се определят 
с ПУП в съответствие с чл.31, ал.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

2.15.11. Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура (Ттр) 
Това са терени със самостоятелен устройствен режим за транспортна 

инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Към тях се отнасят и 
бъдещите терени на съпътстващите транспортната инфраструктура крайпътни 
обслужващи обекти - сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните 
превозни средства, като площадки за отдих, къмпинги, мотели, бензиностанции, заведения 
за хранене, магазини, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за 
помощ на аварирали по пътя автомобили. Поземлените имоти за бъдещите терени на 
крайпътните обслужващи обекти трябва да граничат непосредствено с път от 
републиканската пътна мрежа или от общинската пътна мрежа.  

Конкретните устройствени параметри за терените със самостоятелен устройствен 
режим за транспортно-комуникационна инфраструктура се определят с ПУП, като за 
крайпътните обслужващи обекти не трябва да надвишават следните показатели: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ 
в % 

макс. височина на 
застр. в метри 

50 1,5 30 
(в т.ч. 1/2 дървесна 

10 
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растителност) 

 
2.15.12. Терени за инженерно-техническа инфраструктура (Тти) 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различни видове 
инженерно-техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Тук 
попадат терени на водностопански и хидромелиоративни съоръжения, на 
енергосъоръжения и на противоградни ракетни площадки. Конкретните устройствени 
параметри се определят с ПУП. 

2.15.13. Терени за спорт (Тсп) 
Терени, заети от обекти на спорта и със самостоятелен устройствен режим. 

Устройват се на базата на ПУП в съответствие с чл.33 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 
Такива са спортните терени на селата, стадионите в селата Калояново,  Дълго поле, 

Житница, Черноземен; автомобилната писта в с. Калояново, конната база в с. Житница и 
др. Част от тези терени попадат в устройствена зона или са устроени с ПУП, одобрен 
преди изработването на ОУПО и съответно са отразени по този начин в графичната част 
на ОУПО. Съществуващите терени за спорт запазват функциите си. 

2.15.14. Терени на сметища и депа/площадки за отпадъци (Тсо) 
Това са терените на закритите (нефункциониращи) сметища/депа/площадки за 

отпадъци. Те са предвидени за рекултивация.  
Терените със самостоятелен устройствен режим Тсо се устройват на базата на ПУП и 

в съответствие с екологичните изисквания. 
2.15.15. Терени на мини и кариери (Тмк) 

Това са терени на мини и кариери със самостоятелен устройствен режим, със 
специфични особености и изисквания. 

На територията на община Калояново функционират четири находища за пясък и 
чакъл, които се намират до с.Песнопой, с.Горна махала, с.Долна махала и с.Ръжево 
Конаре.  

Към терените на мини и кариери (Тмк) се отнасят и териториите за добив на полезни 
изкопаеми, за които има определена концесионна площ. Такива са находищата „Инджова 
върба– 2“, „Стряма 1“, „Стряма 2“  и „Долна махала“. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 
2.15.16. Терени със специално предназначение (Тс) 

Това са терени със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността 
на страната. Тези терени са държавна публична собственост, в управление на 
Министерство на отбраната и са със специфични особености и изисквания. Конкретните 
устройствени параметри се определят с ПУП. 

На територията на община Калояново не са предвидени терени със самостоятелен 
устройствен режим „терен със специално предназначение“ поради липса на данни. 

2.15.17. Терени с одобрен ПУП извън строителните граници на населените 
места (Тпуп) 

Това са терени – единични иммоти извън строителните граници на населените места, 
за които към момнета на изработване на ОУПО има одобрен ПУП. Тези територии се 
устройват съгласно одобрения ПУП. 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ 
2.15.18. Територии с основен общ устройствен режим „допустима промяна на 

предназначението“ 
Това са неурбанизирани територии по КККР, за които е допустима промяна на 

предназначението. При указването на териториите с допустима промяна на 
предназначението е конкретизиран и устройственият режим (устройствена зона), в 
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условията на който следва промяната да бъде допускана. Промяната на предназначението 
се допуска при наличието на реален инвестиционен интерес и осигурено финансиране, 
включително за изграждането на необходимата инженерна и пътна инфраструктура за 
сметка на инвеститора; въз основата на ПУП; решение на Общинския съвет и провеждане 
на съответните процедури. 

Териториите с допустима промяна на предназначението по ОУПО са предимно: 
 южно от селата Ръжево и Ръжево Конаре – за жилищно застрояване; 
 южно от с. Житница – за рекреационни и туристически дейности; 
 около някои главни транспортно-комуникационни артерии (РП II-64, РП III-642, 

общински път PDV1057) – за смесено многофункционално ползване. 
Приложими са предписанията на допълнителния общ устройствен режим за 

териториите, попадащи в хипотезата на действие на режима. 
2.15.19. Земеделски територии с основен общ устройствен режим „забрана за 

промяна на предназначението“ 
Това са земеделски земи – обработваеми и необработваеми по КККР – за които се 

запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. По изключение в 
тези територии се допуска промяна на предназначението на конкретни имоти съгласно 
чл.6, ал.(7) от правилата и  нормативите за прилагане на ОУПО. Промяната се допуска въз 
основата на ПУП, решение на Общинския съвет и провеждане на съответните процедури. 

Приложими са предписанията на допълнителния общ устройствен режим за 
териториите, попадащи в хипотезата на действие на режима. 

2.15.20. Горски територии с основен общ устройствен режим „забрана за 
промяна на предназначението“ 

Това са гори и горски земи по КККР, за които се запазва функцията им и не се допуска 
промяна на предназначението. По изключение в тези територии се допуска промяна на 
предназначението на конкретни имоти съгласно чл.6, ал.(7) от правилата и  нормативите за 
прилагане на ОУПО. Промяната се допуска въз основата на ПУП, решение на Общинския 
съвет и провеждане на съответните процедури. 

Приложими са предписанията на допълнителния общ устройствен режим за 
териториите, попадащи в хипотезата на действие на режима. 

2.15.21. Територии, заети от водни площи, с основен общ устройствен режим 
„забрана за промяна на предназначението“ 

Това са територии, заети от  води и водни обекти съгласно КККР, за които се запазва 
функцията им и не се допуска промяна на предназначението. По изключение се допуска 
промяна на предназначението на конкретни имоти само за сгради, съоръжения и линейни 
обекти на инженерно-техническата и транспортната инфраструктури, основно за 
водностопански и хидротехнически системи и съоръжения. В тези случаи промяната на 
предназначението се допуска въз основа на ПУП, решение на Общинския съвет и 
провеждане на съответните процедури. 

Приложими са предписанията на допълнителния общ устройствен режим за 
териториите, попадащи в хипотезата на действие на режима. 

2.15.22. Територии за транспорт и комуникации с основен общ устройствен 
режим „забрана за промяна на предназначението“ 

Това са различни видове терени извън границите на населените места с 
предназначение за транспорт и комуникации по КККР. За тези територии се запазва 
функцията им и не се допуска промяна на предназначението, освен при отпадане на 
тяхната основна функция. По изключение в тези територии се допуска промяна на 
предназначението на конкретни имоти съгласно чл.6, ал.(7) от правилата и  нормативите за 
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прилагане на ОУПО. Промяната се допуска въз основата на ПУП, решение на Общинския 
съвет и провеждане на съответните процедури. 

Приложими са предписанията на допълнителния общ устройствен режим за 
териториите, попадащи в хипотезата на действие на режима. 

2.15.23. Територии за инженерно-техническа инфраструктура с основен общ 
устройствен режим „забрана за промяна на предназначението“ 

Това са територии за различни видове  техническа инфраструктура по КККР извън 
границите на урбанизираните територии. За тези територии се запазва функцията им и не 
се допуска промяна на предназначението. По изключение в тези територии се допуска 
промяна на предназначението на конкретни имоти съгласно чл.6, ал.(7) от правилата и  
нормативите за прилагане на ОУПО. Промяната се допуска въз основата на ПУП, решение 
на Общинския съвет и провеждане на съответните процедури. 

Приложими са предписанията на допълнителния общ устройствен режим за 
териториите, попадащи в хипотезата на действие на режима. 

2.15.24. Територии, заети от скали, пясъци, мочурища и дерета, с основен общ 
устройствен режим „забрана за промяна на предназначението“ 

Това са територии, заети от скали, пясъци, мочурища и дерета, за които се запазва 
функцията им и не се допуска промяна на предназначението. По изключение в тези 
територии се допуска промяна на предназначението на конкретни имоти съгласно чл.6, 
ал.(7) от правилата и  нормативите за прилагане на ОУПО. Промяната се допуска въз 
основата на ПУП, решение на Общинския съвет и провеждане на съответните процедури. 
Приложими са предписанията на допълнителния общ устройствен режим за териториите, 
попадащи в хипотезата на действие на режима. 

2.15.25. Територии с допълнителен общ устройствен режим 
Предвид спецификата на общината, за териториите с основен общ устройствен 

режим „допустима промяна на предназначението“ и „забрана за промяна на 
предназначението“ се допуска възможността за обособяването на отделни структурни 
части от територията (компактни териториално обособими зони), които да бъдат 
предназначени за и устроени като „територии предимно за алтернативно земеделие с 
прилагане на екологични и високотехнологични съвременни методи за земеделско 
производство“. За прилагането на тази възможност към основните общи устройствени 
режими „допустима промяна на предназначението“ и „забрана за промяна на 
предназначението“ с ОУПО се определя допълнителен общ устройствен режим. 
Допълнителният общ устройствен режим регламентира перспективна устройствена зона 
„За“ за алтернативни земеделски дейности, в условията на която при прилагането на ОУПО 
и последващото подробно устройствено планиране да се реализират възможностите на 
режима. Зоната е предназначена за биоземеделие, капково напояване и отглеждане на 
трайни насаждения, зеленчукопроизводство, плодопроизводство, билки, гъби, пчеларство, 
етерично-маслодайни култури и други. 

Териториите от перспективна устройствена зона за алтернативни земеделски 
дейности „За“ са разположени изцяло извън границите на населените места. 

За териториите в перспективна устройствена зона За се предвижда възможността за 
изграждането на напоителна система. Като обекти на инженерно-техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за напоителните канали 
трябва да се изработят парцеларни планове. За достъп до реките и за преминаване 
(включително и за водопой и паша на животни) следва да се предвидят свободни от 
насаждения и заграждения полоси. Тези и други специфични изисквания за устройство на 
зоната налагат изработването на цялостен устройствен план за териториите от зоната – 
специализиран подробен устройствен план (СПУП) по чл. 111 от ЗУТ, съгласно който „за 
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земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за 
територии със специално или друго предназначение могат да се разработват 
специализирани подробни устройствени планове, които решават отделни устройствени 
проблеми и обхващат структурни части от територията на общината“. 

Перспективна устройствена зона за алтернативни земеделски дейности „За“ се 
устройва на базата на СПУП по чл.111 от ЗУТ, а до изработването му - в съответствие с  
Наредба 19 за СЗЗБПП на МЗХ и МРРБ. 

Със СПУП се определят конкретната структура на територията, параметрите на 
застрояване и функционалното отреждане на новообразуваните УПИ. При 
преструктурирането на територията се допуска до 15 % от площта на ПИ да бъдат 
предоставени за публични инфраструктурни мероприятия. 

Устройствените показатели, определени със СПУП не могат да надвишават следните 
пределно допустими стойности: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

2 0,03 90 6 
 

(к.б.< 8,5м) 

В минимално изискуемия процент на озеленяване влиза и площта на отглежданите 
насаждения. 

При прилагане на ОУПО за териториите, за които са налични условията за влизане в 
действие на  допълнителния общ устройствен режим и за които се изработва СПУП с 
регламентираната перспективна устройствена зона За (за алтернативни земеделски 
дейности), не се изисква промяна на предназначението на земеделската земя за 
неземеделски цели. 

За отделни имоти от зоната се допуска промяна на предназначението на 
земеделската земя за неземеделски цели въз основа на отделен ПУП (или като част от 
СПУП за цялата зона), като с него се определят конкретните параметри на застрояване и 
функционалното отреждане на имота. Новото функционално предназначение следва да 
бъде свързано и съвместимо с допустимите функции в устройствената зона като цяло. 
Устройствените показатели за тези единични имоти не могат да надвишават следните 
пределно допустими стойности: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт 
мин. озеленена 

площ в % 
макс. височина на 

застр. в метри 

20 0,4 55 7 
 

(к.б.<10м) 

 

Условия за прилагане на допълнителния общ устройствен режим: 

Зоните за прилагане на допълнителния общ устройствен режим следва да са 
компактни териториални структури, обособими по естествени ограничители (съществуващи 
и новопроектирани пътища, канали, ЖП линии, водни площи и течения, характерни 
теренни форми и др. под.) и с минимална площ 20ха. 

За определените територии за прилагане на допълнителния общ устройствен режим 
следва да се изработи цялостен устройствен план – специализиран подробен устройствен 
план (СПУП) по чл. 111 от ЗУТ. 
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За доказване на обхвата на проектите, исканията за допускането им следва да се 
придружават от мотивирано предложение за изработване на СПУП и задание съгласно чл. 
125 от ЗУТ, чието изработване предхожда възлагането на проекта за подробен 
устройствен план. 

Допълнителният общ устройствен режим влиза в действие при наличието на 
реален инвестиционен интерес и осигурено финансиране, включително за изграждането на 
необходимата инженерно-техническа и транспортно-комуникационна инфраструктура; въз 
основата на СПУП; решение на Общинския съвет и провеждане на съответните процедури. 

2.15.26. Общи изисквания към устройството на територията и допълнителни 
специфични изисквания към основните устройствени режими, 
предвидени с ОУПО 

 За териториите с общо предназначение и общи устройствени режими важат 
едновременно основните общи устройствени режими и допълнителния общ 
устройствен режим. 

 За териториите с културно-истроическото наследство едновременно с 
основните устройствени режими следва да се прилагат и допълнителните 
специфични режими на устройство във връзка с опазването на НКН (Ткин1-5), 
подробно  описани в Приложение 1Б. 

 За териториите със специфични геоложки условия (териториите в границите 
на свлачищата) последващото подробно устройствено планиране и 
инвестиционното проектиране следва да се осъществява в условията на чл. 
96 от ЗУТ и в съответствие с Наредба No.12/03.07.2001г. за проектиране на 
геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. При промяна 
на границите на свлачищата обхватът на действие на специфичния режим на 
устройство във връзка с геоложките условия се променя в съответствие с тях. 

 За частите от общината, попадащи в обхвата на защитени територии (СОЗ 
около водоизточници, територии за природозащита, територии за опазване 
на КИН и др.), важат режимите, определени с актовете за тяхното 
учредяване. 

 Всички устройствени планове, инвестиционни проекти и дейности при 
прилагането на ОУПО следва да се съобразяват с Плановете за управление 
(ПУ) на териториите за природозащита, Плановете за опазване и управление 
(ПОУ) на обектите на културно-историческото наследство, Плановете за 
управление на риска от наводнения (ПУРН) и Плановете за управление на 
речните басейни (ПУРБ). 

 Подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и искания за намеси 
в защитени територии за опазване на културното наследство с особена 
устройствена защита се одобряват и строежите се изпълняват по реда на 
Закона за устройство на територията, в съответствие с ОУПО и при спазване 
на изискванията на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН. 

 При прилагане на ОУПО следва да бъдат спазвани мерките за 
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 
предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на 
ОУПО, както и мерките за наблюдение и контрол на прилагането на ОУПО, 
изразени в становището по екологична оценка ............... на РИОСВ. 

 Съгласно чл. 39, ал.(3) от ЗУТ промяна на предназначението на терени, 
сгради или на части от тях, които са обекти на образованието, науката, 
здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения 
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или на части от тях, собственост на държавата или общината, може да се 
извърши само след писмено съгласие на съответния министър. 

2.16. Баланс на територията 
Балансът (съществуващ и проектен) е направен по видове територии за територията 

на общината. 
 

Таблица: Баланс на територията – община Калояново 
 

2.17. Туризъм 
Понятието „туризъм” има френски произход (tour) и се превежда – обиколка, т.е. това 

е едно пътуване, което завършва на същото място, от където е започнало. 
Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Той 

може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. 
Понятието туризъм съдържа действията на една или повече личности, които 

прекарват един ден или най- много една година извън постоянното си местожителство с 
цел почивка или развлечение, служебни или търговски задължения или други причини.  

Туризмът е социално-икономическо явление което се променя динамично и отразява 
промените в обществените отношения. Туризмът е съвкупност от разнородни стопански 
дейности за улеснение и подпомагане на пътуващи и временно пребиваващи. Туризмът е 
следствие от развитието на техниката и особено на транспорта и от промените в 
потребителското търсене. 

Освен социално-икономически характеристики, туризмът има и функционално-
пространствени измерения.  

Основните видове туризъм, за които има потенциални възможности за развитие на 
територията на община Калояново и за които ОУПО предлага устройствени условия са 
следните: 

в ха в % кв.м/жител в ха в % кв.м/жител

1245 3,582 1159 1249 3,594 1163
25 0,071 23 34 0,099 32

200 0,576 186 5 0,014 5
112 0,322 104 0 0,000 0
0 0,000 0 540 1,554 503
1 0,002 1 357 1,026 332
4 0,010 3 19 0,055 18
27 0,078 25 27 0,078 25

19013 54,704 17703 18868 54,286 17568
1913 5,504 1781 1902 5,472 1771
3712 10,679 3456 3661 10,532 3408
340 0,977 316 0 0,000 0
4983 14,338 4640 4983 14,338 4640
613 1,764 571 613 1,764 571
1272 3,661 1185 1272 3,661 1185
880 2,531 819 880 2,531 819

34 0,098 32 0 0,000 0
38 0,108 35 0 0,000 0
9 0,025 8 9 0,025 8
82 0,235 76 82 0,235 76

243 0,698 226 243 0,698 226
13 0,036 12 13 0,036 12

34756 100 34756 100

1329 93,635 1237 1329 93,635 1237
0 0,000 0 0 0,000 0
9 0,610 8 9 0,610 8
82 5,755 76 82 5,755 76

1419 100 1419 100

Наименование на териториалния елемент
Площ на съществуващи 

елементи

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Жилищни функции
2. Общественообслужващи функции
3. Производствени дейности
4. Складови дейности
5. Територии с многофункционално предназначение
6. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони
7. Озеленяване, паркове и градини
8. Спорт и атракции
9. Земеделски територии, в т.ч.:
9.1. обработваеми земи - ниви
9.2. обработваеми земи - трайни насаждения
9.3. необработваеми земи

13. Техническа инфраструктура

9.4. земеделски територии по Параграф 4 ПЗР ЗСПЗЗ

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Площ на проектни 
елементи

10. Горски тертории
11. Водни площи
12. Транспорт и комуникации

16. Територии за възстановяване и рекултивация
17. Други нарушени територии
18. Скали, пясъци, мочурища и дерета
19. Гробищни паркове
20. ОБЩА ПЛОЩ

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ

15. Животновъдни ферми и комплекси

Г. Други нарушени територии
Е. ОБЩА ПЛОЩ (А+Б+В+Г)

14. Други урбанизирани територии

А. Територии за природозащита
Б. Защитени територии за опазване на културно-историческото наследство
В. Територии за възстановяване и рекултивация

в т.ч.
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
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Селски туризъм. Характерен е с това, че целта на туристическите посещения са малките 
населени места. Понякога туристите се настаняват в традиционни селски къщи и се 
запознават с местния начин на живот, а в други, модерни хотели се построяват в малки 
села с чиста природа. Характерна черта на туристическия продукт на селския туризъм е 
личният контакт с посетителите, създаването на възможност да почувстват околната среда 
и душевност. Участват в дейностите, традициите и начина на живот на местните хора. По-
голямата част от привържениците на селския туризъм са хора от средната и по-богатата 
класа, които придават голямо значение на местните ценности и културна идентичност. 
Това е туризъм, при който има контакт и споделяне на опит и преживяване. В резултат на 
местната инициатива и управление селският туризъм се основава на пейзаж и култура и 
затова е атрактивен за много хора живеещи в градовете. 
Културен туризъм – пътувания, с цел посещението на културни паметници, опознаването 
на чужди култури или посещението на културни прояви. 
Тематичен туризъм – изразява се с посещението на културни прояви, обединени от едно 
мото. Темите са част от културни и обществени области като например изкуство, 
архитектура, литература, музика. Тематичният туризъм може да бъде детерминиран 
времево, например в рамките на една година или няколко седмици. Друга отличителна 
черта на този туризъм е тематичната затвореност, като например пътуване с интерес към 
архитектура и археология, запознаване и обучение в традиционни занаяти – бродерия, 
тъкачество, плетиво, керамика, дърворезба, леене на чанове, направа на музикални 
инструменти, пътувания запознаващи с традиционните национални календари, 
етнографията,  традиционната музика,  кухня и пр. 
Маршрутно-познавателeн туризъм – особен вид туризъм, чиято специфика се определя 
от мотивите и потребностите на туристите. За разлика от ваканционния туризъм на море 
или планина, където основното е отдиха и релаксацията, то при маршрутно познавателния 
туризъм движещата сили са личните нужди и интереси на туристите. Основно това са 
нуждата от обогатяване, разширяване на знанията и вечния стремеж на човека към новото. 
Самото пътуване може да е с по-обща цел или с конкретна познавателна цел. То може да е 
подчинено на и на специфична група познавателни интереси-научно-
познавателни,културно-познавателни, природни и антропогенни забележителности. Тъй 
като това е доста специфично пътуване с доста особености се налага туроператорите да 
предоставят доста по-рзлични и разнообразни услуги и информация на своите 
потенциални и реални клиенти. 
Пешеходен туризъм. Основната му отличителна черта е пешеходството, вкл. 
преминаване на алпийски маршрути с водач. 
Вело и мото туризъм – включва преходи с колело или мотоциклет; може да бъде вид 
приключенски и екстремен туризъм, вкл. екстремно колоездене и екстремен 
мотоциклетизъм, разходка с АТВ. 
Конен туризъм – вид приключенски и екстремен туризъм, включва езда сред природата, 
конни разходки и преходи, обучение по езда. 
Конгресен туризъм – С този термин се обозначават пътувания за участия в симпозиуми, 
конгреси, конференции, семинари, работни срещи /work shops/ и други подобни при които 
има събиране на различен брой хора с общи интересни, с цел демонстриране на 
постижения, съгласуваност на мнения или вземане на решения за дадена област на 
науката, икономиката, политиката и т.н. 
Музеен и изложбен туризъм – служи като заместител на пътуванията, дава възможност 
за опознаването на чужди култури в собствената страна. В днешно време музеите са 
посветени предимно на култрното наследство на собствената страна. Чрез голямата 
концентрация на култура на едно място, те се превръщат в голяма туристическа атракция. 
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Балнеологичен, СПА и уелнес туризъм – свързани с минералните геотермални води; с 
лечението и профилактиката на различни видове заболявания; с релаксацията, с грижите 
за духа и тялото; със здравословното хранене и поддържането на външния вид. 
Характерно е наличието на басейни, сауни, различни видове бани, масажни и козметични 
процедури, фитнес центрове, уелнес меню, фито-барове, специални програми за красота и 
др. 

Балнеология: дял от медицината, който се занимава с лечението на заболявания 
чрез влиянието на минералната вода и процедурите, свързани с нея. 

СПА: Според една от популярните версии буквалният превод на СПА е „здраве чрез 
вода”, идващо от латинското „sanus per aqua”. Втората разпротранена версия поддържа 
тезата, че СПА произлиза от името на едноименен средновековен белгийски град с 
минерален извор, който се ползвал с изключителна популярност. 

Уелнес: понятие, производно от две думи „фитнес” и „well-beeing”, което може да се 
преведе като „добро самочувствие”. Това е състояние на физическо, емоционално и 
духовно здраве, постигнато, чрез хранене, движение, общуване и медитация. 
Спортен  туризъм – използва изградена мрежа от  спортни игрища; съоръжения и обекти 
включва пътуване до голф-комплексите по целия свят, както и обучение за игра на голф. 
Риболовен 
Гъбарство и билкосъбиране – обучение за разпознаване и събиране на гъби и билки. 
Наблюдение на флора и фауна – тематичен и маршрутно-познавателен туризъм. 
Представлява наблюдение на растения и на диви животни в естествената им среда чрез 
специално изградени безопасни укрития и кули. Особено популярно е наблюдението на 
птици. Представлява опознаване и изследване на различни видове птици, живеещи в 
естествената си среда - най-често природни паркове, поставени под национална защита.  
Процесът може да се извършва с просто око, чрез аксесоар като бинокъл или 
телескоп, или чрез слухово ориентиране по птичите звуци. Целта е откриване и 
идентифициране специфичните особености в начина на живот на отделните пернати 
представители. Освен форма на алтернативен туризъм, наблюдението на птици е най-
лесният начин човек да оцени значимостта и уязвимостта на екосистемите в природата. 
Атракционен туризъм – свързан предимно с тематични паркове, предлагащи различни 
атракции и забавления: приключенски, увеселителни, атракционни и др. 
Гъбарство и билкосъбиране – обучение за разпознаване и събиране на гъби и билки. 
Археологичен туризъм – вид тематичен и маршрутно-познавателен туризъм, свързан с 
пътувания до места с археологически разкопки и находки. 
Хоби-туризъм – предлага възможности и условия за практикуване на любими занимания и 
интереси 
Фототуризъм – индивидуален или чрез организиране на групи за снимане на природни, 
архитектурни и културно-исторически забележителности, пейзажи, природни явления и 
отделни обекти, събития и пр. 

В концепцията на ОУПО за функционално-пространствено развитие на община 
Калояново туризмът се определя като приоритетно направление. 

Като основни типове туризъм в община Калояново се очертават секторите „Курортно-
рекреационен туризъм и балнеологичен, СПА и уелнес туризъм“, „Пешеходен, конен и 
велотуризъм“, „Етно туризъм“, „Културно-познавателен туризъм“, „Кулинарен и винен 
туризъм“, „Спортен туризъм“ и „Риболовен туризъм“. 

Потенциали, фактори и предпоставки за развитие на туризма: 
 Минералната вода в с.Песнопой; 
 Множество язовири; 
 Конни бази и спортни комплекси; 
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 Писта за автомобилни състезания; 
 Множество археологически обекти на територията на общината; 
 Традиционни местни занаяти, танци, песни, кухня, облекла, празници и обичаи; 
 Специфична местна флора и фауна в съхранена и защитена природна 

среда; 
 Благоприятно транспортно-географско местоположение. 

ОУПО предлага изграждането на интегрирана мрежа от туристически маршрути – 
пешеходни, водни, вело-, конни и пр., която да обвърже отделните функционално-
пространствени системи като рекреация; отдих; туризъм; спорт; обслужване; опазване, 
експониране и социализация на КИН и пр. 

Култура, туризъм и спорт. Регионът на община Калояново притежава голям брой 
археологически паметници, свързани с културно-историческото наследство на българския 
народ и на европейската цивилизация. Най-ранният и най-дълго ползваният е Кукова 
могила край с. Дуванлий. В землището на Калояново има селищни могили от неолита, 
седем тракийски надгробни могили и останки от римска крепост. 
Край с. Ръжево Конаре и Житница има следи от праисторически селища и голям брой 
тракийски могили. Проучванията на археолозите са показали, че в района на общината 
могат да се намерят и други впечатляващи паметници на античната култура, които да 
стимулират развитието на културния туризъм. 

Потенциалът за развитие на туризма в община Калояново предопределя преди всичко 
практикуване на познавателния, религиозния, балнео и СПА и селския туризъм. Общият 
извод за сега обаче е, че туризмът е слабо застъпен. Интересни туристически обекти и 
ресурси, които биха могли да се развият и да формират туристически посещения на 
територията на община Калояново са : 

- Няколко археологически обекта край с. Дуванлий и специално Кукова могила, която 
е един от трите открити до сега култови комплекси в България на одрисите. Голям 
брой могили, разположени между селата Дуванлий и Черноземен и конкретно част 
от царския некропол на одрисите; 

- Съществуващите минерални извори край с. Песнопой; 
- микроязовирите на територията на общината, които могат да се използват за 

спортен риболов; 
- Защитените местности и природни дадености край с. Черноземен – местност 

“Дебелата кория“ за опазване на естествено находище на блатно кокиче и край с. 
Бегово – местност „Гъстите дъбчета“ за опазване на вековна дъбово-благунова 
гора; 

- Розобера и свързаните с него традиции в розовите масиви край селата Песнопой, 
Иван Вазово, Отец Паисиево и Бегово; 

- Съществуващите с историческа стойност православни и католически църкви, 
параклиси и капели и др. 

Туристическата инфраструктура е представена само от хижа “Воден камък“, която е 
разположена над с. Горна Махала. Тя е триетажна сграда с 28 спални помещения със 
санитарни възли, конферетна зала и ресторант с места на закрито и открито. 
За развитие на туристическия бизнес в общината, в бъдеще е необходимо подобряване 
обслужването на туристите и гостите на общината в заведенията за обществено хранене, 
реклама на съществуващия туристически потенциал, която да предизвика интерес и 
привличане на туристи и организиране на транспортно обслужване за улесняване на 
достъпа до туристическите обекти. 

Туризмът на територията на община Калояново следва да се разглежда като 
многостранна рекреационна дейност с комплексно влияние върху икономиката, социалната 
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сфера, околната среда и  културата. Употребата на понятието туристическа индустрия има 
до голяма степен условен характер. Туризмът и свързаните с него производства и услуги 
могат да се разглеждат и като индустрия, поради перспективността им и поради 
очакването, че туризмът като интегриращ бизнес ще концентрира около себе си и други 
отрасли като селско стопанство, търговия, транспорт и услуги. С преодоляване на 
сезонността на предлаганите туристически услуги в общината, той може да започне да 
наподобява методите на организация на промишленото производство. Факт е, че общината 
има потенциал от реални възможности за стабилно развитие на туризма, интегрирано с 
други сектори на икономиката и социалната сфера.Съществуващите проблеми с легловата 
база може да бъдат решени успешно. Наличен е добър потенциал за селски туризъм и 
категоризация на малки семейнич хотели. Развитието на туристическата индустрия не 
може да бъде успешно, ако не се съчетае с общото подобряване на икономическата база и 
инфраструктурата. Предпоставки за това са съществуващите  уникални природни ресурси - 
уникална ненарушена природа и разнообразни релефни форми със среднопланински 
характер; съществуващи природни феномени;  характерен умерен климат през пролетно - 
летния и ранно - есенния сезон; специфични природно климатични условия и минерални 
води  с  лечебно-рехабилитационни свойства. 

В плана за интегрирано развитие на община Калояново 2021 – 2027г. 
туризмът е засегнат по следния начин: 

„В Концепцията за туристическо райониране на България от 2015 г., община 
Калояново е включена в Тракийски туристически район с административен център град 
Пловдив, заедно с още 34 общини от Южен централен и Югоизточен район. Тракийският 
туристически район има основна специализация в културен и винен туризъм. Разширената 
му специализация е: Културен туризъм (всички видове); Винен туризъм; Делови туризъм; 
Здравен туризъм; Приключенски и екотуризъм. Община Калояново има потенциал да 
развива почти всички видове туризъм, вкючени в разширената специализация на 
туристически район „Тракия“, с акценти върху културно-историческия и селския туризъм.  
Съгласно Интегрирната териториална стратегия /ИТС/ за развитие на Южен централен 
район /ЮЦР/, туристическата индустрия притежава значителен потенциал за разширяване 
и разнообразяване на регионалния туристически продукт. Благоприятните природни 
фактори, културнотонаследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги, 
изградената в значителна степен туристическа база спомагат за разширяването на 
туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризъм. За новият програмен 
период, ИТС на ЮЦР предвижда усилията в областта на туризма да се насочат 
къмсъздаване на регионален продукт, включващ: магията на Родопа – маршрутен и 
алтернативен туризъм, история в пластове – долината на тракийските царе, паметта на 
aприлци, Пловдивската „Света гора“, зимни спортове, язовирите – зони за рекреация и 
спорт, Очарованието на розата, по пътя на Баkхус – вината на Тракия, традиции и обичай – 
Родопа пее и др.  

Община Калояново може да участва активно в регионалния туристически продукт, 
интегрирайки своя собствена туристическа марка и предлагайки различни форми на 
устойчив туризъм. На територията на общината съществуват природни и антропогенни 
зони и фактори (природни забележителности, защитени зони, религиозни и културни 
обекти, етнографси ресурси, култура и традиции, недвижими културни ценности и обекти), 
които биха могли да се използват за развитие на туризма.  
Липсата на разпознаваем туристически продукт е един от основните проблеми пред 
развитието на община Калояново като туристическа дестинацията. Самостоятелните 
усилия на Общинската администрация, хотелиери, ресторантьори и културни дейци не 
могат да дадат необходимия резултат за превръщането на туризма в значим отрасъл на 
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местната икономика и източник на доходи. Необходимо е да се създаде Консултативен 
съвет по туризъм, който да работи съвместно с всички партньори и заинтересовани лица, 
за да се създаде, развие и наложи на пазара туристически продукт, предлагащ различни 
пакети и услуги, обединяващи целия потенциал на района под една запазена марка.  
За програмен период 2021-2027 г. усилията в областта на туризма трябва да се насочат 
към създаване, разработване и популяризиране на интегриран местен туристически 
продукт: „Калояново – селски туризъм, приключения и отдих с тракийски дух и 
аромат на рози“ включващ: културно-исторически обекти, паметници, музеи, църкви, 
маршрутен, приключенски и екотуризъм, рекреация и отдих, конна езда и риболов, 
кулинарен и винен туризъм – традиции, обичаи и други. Продуктът трябва да се интегрира 
и с регионалния продукт на Туристически район „Тракия“.  

Туризмът не е типичен отрасъл за местната икономика в Каляново. Общината 
разполага с туристически ресурси и потенциал, които за съжаление все още не са усвоени 
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 2020 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.  

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.  
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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).“ 

2.18. Нарушени територии 
Нарушени територии в община Калояново са сметища/депа/площадки за отпадъци. 

Те са предвидени за рекултивация. 
Към нарушените територии спадат и свлачищата, концесионните площи за добив на 

подземни богатства и терените на мини и кариери.  
Съгласно данни от националния концесионен регистър, концесионните площи за 

добив на подземни богатства на територията на община Калояново са 4 бр. – находищата 
„Инджова върба– 2“, „Стряма 1“, „Стряма 2“  и „Долна махала“. 

Функционират четири находища за пясък и чакъл, които се намират до 
с.Песнопой, с.Горна махала, с.Долна махала и с.Ръжево Конаре. В момента е 
разработено само находището “Инджова върба” на около 4 км от с.Ръжево Конаре, 
което заема площ от 110,8 дка и е отдадено на концесия за срок от 30 години на 
“Кариери” АД - Пловдив. Добивът за целия концесионен период в контура на 
баластриерата е предвидено да бъде общо от 1 027 000 куб. м. Предстои 
разработването на находището от инертни материали край селата Долна махала, м. 
„Телешки ливади”, и Горна махала, м. “Рибарника”, което е отдадено на концесия за 
срок от 30 години на фирма “МЕМ –2000” ЕООД – гр. Пловдив. Това находище е с площ 
от 374 дка и е предвиден общ добив за целия концесионен срок в размер на 
приблизително 2 514 000 куб. м. За находището край с.Песнопой не са правени 
проучвания за запасите. 

На територията на общината няма регистрирани свлачища. 
Местоположението на нарушените територии е отразено графично на чертежа. 

2.19. Защитени територии 
2.19.1. Територии с особена териториално-устройствена защита 

Това са територии, определени съгласно чл. 10, ал. (2) от ЗУТ.  
2.19.1.1. Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници 

В границите на община Калояново попадат следните санитарно-охранителни зони 
около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване: 

 Санитарно-охранителна зона (СОЗ) около ТК1 и ТК2, в землището на с.Дълго 
поле, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед № СОЗ-
1/28.07.2004г., издадена от Директора на БДУВИБР–Пловдив, за питейно-
битово водоснабдяване на с.Дълго поле, съгласно Разрешително за 
водовземане № 5/02.05.2000г. на МОСВ.  

 СОЗ около ТК в землището на с.Главатар, общ.Калояново, обл.Пловдив, 
учредена със Заповед № СОЗ-М-83/13.07.2007г., издадена от Директора на 
БДУВИБР-Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на с.Главатар, 
съгласно Разрешително за водовземане № 301320/10.04.2006г. на Басейнова 
дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив.  
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 СОЗ около 3 броя тръбни кладенеца на ПС“Ръжево Конаре“, в землището на 
с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед № 
СОЗ-М-158/29.07.2009г., издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за 
питейно-битововодоснабдяване на група Калояново-Ръжево Конаре-Дуванлии-
Житница, общ.Калояново, обл.Пловдив, съгласно Разрешително за 
водовземане №301574/04.10.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център 
гр.Пловдив.  

 СОЗ около шахтов кладенец на ПС“Пъдарско“, в землището на с.Пъдарско, 
общ.Брезово, обл.Пловдив, учредена със Заповед № СОЗ-М-65/19.09.2006г., 
издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово 
водоснабдяванена с.Пъдарско, съгласно Разрешително за водовземане 
№301231/26.01.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр. Пловдив.  

 СОЗ около 2 броя шахтови кладенци на ПС“Черноземен“, в землището на 
с.Черноземен, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед №СОЗ-М-
92/17.08.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-
битово водоснабдяване на с.Черноземен и с.Ръжево, съгласно Разрешително 
за водовземане № 301662/14.11.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с 
център гр.Пловдив.  

 СОЗ около ЕТК №1 в землището на с.Житница, общ.Калояново, обл.Пловдив, 
учредена със Заповед № СОЗ-М-104/25.02.2008г., издадена от Директора на 
БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на колбасарски цех 
„Деликатес Житница“ ООД в с.Житница, съгласно Разрешително за 
водовземане №301518/12.06.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБРс център 
гр.Пловдив.  

 СОЗ около 2 броя дренажи на ПС“Стрелци“, в землищата на с.Стрелци, 
общ.Брезово и с.Отец Паисиево, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със 
Заповед № СОЗ-М-70/23.02.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР – 
Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на с.Стрелци, общ.Брезово, 
съгласно Разрешително за водовземане № 301384/06.06.2006г. на Басейнова 
дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив.  

 СОЗ около 2 броя тръбни кладенци ТК-1 и ТК2 и 1 брой шахтов кладенец ШК-1 
на ПС“Долна махала“, в землището на с.Долна махала, общ.Калояново, 
обл.Пловдив, учредена със Заповед № СОЗ-М-86/24.07.2007г., издадена от 
Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на 
с.Долна махала и с.Бегово, съгласно Разрешително за водовземане 
№301577/04.10.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив.  

 СОЗ около шахтов кладенец ШК 1 на ПС“Горна махала“, в землищата на 
с.Иван Вазово и с.Горна махала, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със 
Заповед №СОЗ-М-75/14.03.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР –
Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на с.Горна махала, съгласно 
Разрешително за водовземане №301401/13.06.2006г. на Басейнова дирекция 
за УВИБР с център гр.Пловдив.  

 СОЗ около шахтови кладенци ШК 1 и ШК 2 на ПС“Иван Вазово“, в землищата 
на с.Иван Вазово и с.Песнопой, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със 
Заповед №СОЗ-М-74/14.03.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР–
Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на с.Иван Вазово и с.Песнопой, 
съгласно Разрешително за водовземане №301352/10.05.2006г. на Басейнова 
дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив.  
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 СОЗ около 2 броя шахтови кладенци ШК 1 и ШК 2 на ПС“Отец Паисиево“, в 
землището на с.Песнопой, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със 
Заповед №СОЗ-М-77/13.07.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР – 
Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на група Отец Паисиево-
Сърнегор-Сухозем, общ.Калояново, съгласно Разрешително за водовземане 
№301350/10.05.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив.  

В южната част на община Калояново попада само пояс III-ти на СОЗ около три броя 
тръбни кладенци ТК1, ТК2 и ТК3 на ПС“Граф Игнатиево“, в землището на с.Граф 
Игнатиево, общ.Марица, обл.Пловдив, учредена със Заповед №СОЗ-М-110/12.03.2008г., 
издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на 
с.Граф Игнатиево, общ.Марица, съгласно Разрешително за водовземане 
№301601/12.10.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив.  

Определените СОЗ са отразени графично на чертежа по пояси и за тях следва да се 
спазват определените режими в съответните охранителни пояси в съответствие с 
издадените заповеди. 

За останалите водовземания следва да се учредят СОЗ по съответния законов и 
нормативен ред. 

На територията на община Калояново попада находище на минерална вода 
„Песнопой”, с. Песнопой, община Калояново, област Пловдив. 

За находището няма учредени санитарно-охранителни зони, определени в 
съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди ( ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.).  С решение 569/13.09.1973г. на 
Министерски съвет са утвърдени зони за хидрогеоложка и санитарна охрана на находище 
на минерална вода „Песнопой“. Съгласно §144а, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗВ до определяне на 
СОЗ по наредбата границата на най-вътрешния пояс се запазва. 

2.19.1.2. Територии за природозащита 
2.19.1.2.1. Защитени територии в община Калояново (по смисъла на 

Закона за защитените територии (ЗЗТ)): 
 Защитена местност “Дебелата кория”, землище на с. Черноземен, община 

Калояново, обявена със Заповед № 202/11.03.1987г. на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 
25 /1987г.), актуализирана със Заповед № РД- 850 /07.11.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, 
бр.6/2007г.); 

Находището на блатно кокиче в м.”Дебелата кория” в близост до с.Чернозем, общ. 
Калояново е обявено за защитена местност със Зап.№ 202/11.03.1987 г. на КОПС при МС с 
обща площ 0.4 ха с цел запазването на едно от малкото естествени находища на блатно 
кокиче в България. Защитената територия обхваща част от равнинна гора и се стопанисва 
и охранява от ДЛ - Хисар под контрола на РИОСВ - Пловдив. 
Цели на обявяване: 

 Опазване на естествено находище на блатно кокиче; 
Режим на дейности: 

 Забранява се разораване и разкопаване на земите; 
 Забранява се промяна в начина на трайно ползване на земята; 
 Забранява се изкореняване на екземпляри от блатно кокиче; 
 Забранява се косене на тревната растителност преди 20 юни; 
 Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни; 
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 Забранява се провеждането на дърводобивни дейности за периода 30.ХI. - 20.VI, 
както и в случаите на преовлажнени почви; 

 Забранява се изкореняване на дървесна и храстова растителност; 
 Забранява се залесяването на местността с неместни за района дървесни и 

храстови видове; 
 Забранява се замърсяване с отпадъци; 
 Забранява се паленето на огън; 
 Забранява се строителството; 
 Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства. 
 Защитена местност “Гъстите дъбчета”, землище на с. Бегово, община Калояново, 

обявена със Заповед № РД-1200 /18.11.2004г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.89/2013 г.), доп. 
Заповед № РД- 884 /15.11.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.111/2004г.) 

ЗМ е с обща площ 384,244 дка. Обектът се стопанисва от ДЛ – Хисар, под контрола 
на РИОСВ – Пловдив. 
Цели на обявяване: 

 Опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора; 
Режим на дейности: 

 Забранява се увреждане и унищожаване на дървесната растителност; 
 Забранява се залесяване с нехарактерни за района дървесни и храстови видове; 
 Забранява се паша на домашни животни през периода октомври - ноември, с цел 

добиване на семенен материал; 
 Забранява се бивакуване и палене на огън; 
 Забранява се всякакво строителство; 
 Забранява се нарушаване естествения релеф на местността; 
 Забранява се замърсяване с отпадъци. 

 
2.19.1.2.2. Защитени зони на територията на община Калояново (по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие(ЗБР)): 
 Защитена зона BG0000429 „Река Стряма” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 
приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 
/2007 г.). 

2.19.1.2.3. Защитени вековни дървета 
На територията на общината има 4 бр. защитени вековни или забележителни 

дървета, обявени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както следва: 
 В землището на с. Бегово със Зап. №1042/30.11.1984 г. на КОПС при МС: 

Летен дъб - м."Скелята", ДР №1640; 
 В землището на с. Бегово със Зап. №1042/30.11.1984 г. на КОПС при МС: 

Бряст - от лявата страна на пътя преди влизане в селото, ДР№Ш641, Дъб-
м."Аджоловия кладенец", ДР№1642; 

 В землището на с. Песнопой с Пост. № 1678/21.12.1948 г. На МЗГ: 
Черна топола - м."Горния върбак", ДР№204; 

 В землището на с. Горна махала с Пост.№1678/21.12.1948 г. на МЗГ: 
Черна топола - м."Мерата", ДР№200.  

При прилагането на ОУПО за териториите за природозащита (ЗЗ, ЗТ и ЗВД) следва 
да се спазват предписанията за опазване, установените режими и допустимите дейности 
съгласно документите за обявяването и одобряването им и плановете за управление (при 
наличие на такива). 

2.19.1.2.4. Зони за защита на водите 
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Зоните за защита на водите, засягащи територията на община Калояново, са: 

Зони за 
защита на 

водите 
Вид на зоната 

В община Калояново попада 
(код) / не попада зона за защита 

чл. 119а, 
ал.1, т.1 
от ЗВ 

Зона за защита на питейните води от 
повърхностни водни тела 

Не попада 

Зона за защита на питейните води от 
подземни водни тела 

Попада: 
Зона с код 
BG3DGW000000Q013 
 (подземно водно тяло „Порови 
води в Кватернер - 
Горнотракийска низина“ с код 
BG3G000000Q013) 
Зона с код 
BG3DGW00000NQ018 
(подземно водно тяло „Порови 
води в Неоген - Кватернер -  
Пазарджик - Пловдивския 
район“ с код BG3G00000NQ018)  
Зона с код 
BG3DGW00000NQ002 
(подземно водно тяло "Порови 
води в Неоген - Кватернер – 
Карловска котловина" с код 
BG3G00000NQ002)  
Зона с код BG3DGW00000Pt044 
(подземно водно тяло 
"Пукнатинни води - Западно- и 
централнобалкански масив" с 
код BG3G00000Pt044) 

чл. 119а, 
ал.1, т.2 
от ЗВ 

Зона за отдих, водни спортове и къпане Не попада 

чл.119а, 
ал.1, т.3 
от ЗВ 

Чувствителна зона 
Попада: 
Зона с код BGCSARI06 
Водосбор на река Марица 

Нитратно уязвима зона 

Попада: 
BG3G000000Q013 
„Порови води в Кватернер - 
Горнотракийска низина“ 

чл. 119а, 
ал.1, т.4 
от ЗВ 

Зона за стопански ценни видове риби и 
други водни организми 

Не попада 
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Зони за 
защита на 

водите 
Вид на зоната 

В община Калояново попада 
(код) / не попада зона за защита 

 
чл119.а, 
ал.1, т.5 
от ЗВ 

Защитени територии 

Попада: 
ЗМ “Дебелата кория” 
Код на пов.ВТ в ЗЗВ: 
BG3MA400R214 
BG3MA300R075 
BG3TU700R025 
BG3TU570R066 

Защитена зона за опазване на 
природните местообитания и на дивата 
флора и фауна 

Попада:  
BG0000429 „Река Стряма“  
Код на пов. ВТ в ЗЗВ: 
BG3MA400R085 
BG3MA400R077 
BG3MA400R076 
BG3MA400R102 
BG3MA500R217 
BG3MA400R095 
BG3MA400R214 
BG3MA300R075 

Защитена зона за опазване на дивите 
птици 

Не попада 
 

Таблица 
 

Предвижданията на ОУПО Калояново са в съответствие и не противоречат на целите 
и мерките, заложени в ПУРБ (2016-2021).  

При планирането и осъществяването на всички дейности при прилагането на ОУПО 
да се вземат предвид планираните мерки за изпълнение в ПУРБ, включително тези, които 
ще бъдат предвидени при разработването на третия цикъл планове за управление на 
речните басейни – ПУРБ (2022-2027). 

2.19.1.3. Територии за защита и опазване на културно-историческото 
наследство 

2.19.1.3.1. Терени с обекти на КИН 
2.19.1.3.2. Зони за археологическо наблюдение 
2.19.1.3.3. Охранителни зони на обекти НКЦ 

Устройството и режимите на териториите с особена териториално-устройствена 
защита за опазване на КИН са подробно описани в част „Културно наследство“ и 
Приложение 1Б. 

2.19.2. Територии с режим на превантивна устройствена защита 
Това са територии, определени съгласно чл. 10, ал. (3) от ЗУТ.  

2.19.2.1. Зони с потенциален риск от природни бедствия и аварии 
Това са чувствителни зони, уязвими зони, райони с риск от наводнения, пожари, 

земетресения, свлачища, снегонавявания.  
Територията на община Калояново попада в чувствителна зона и в нитратно 

уязвима зона. 
“Уязвими зони” са области с определена почвено-геоморфоложка характеристика в 

близост до водни обекти, при които земеделската дейност води до риск за замърсяване на 



152 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ  

водите с нитрати. За „чувствителни зони“ са определни водни обекти, в които се цели 
защита от еутрофикация – явление, което е предизвикано от повишаване на съдържанието 
във водите на биогенни елементи – азот и фосфор и съответно предизвиква растеж на 
зелени растения във водите. Това от своя страна води до изчерпване на разтворения 
кислород във водоприемника и предизвиква вторично замърсяване на водите.  

Територията на община Калояново попада в район със значителен потенциален 
риск от наводнения с код BG3_APSFR_МА_08 – р.Стряма, със степен на риск „висок” 
(водни тела BG3MA400R076 - Ръжево Конаре; BG3MA400R077 - Ръжево Конаре, Дълго 
поле, Калояново и BG3MA400R083 – Ръжево, Ръжево Конаре, Черноземен). 

Територията на община Калояново  попада в две зони с интензивност на земетръса  
по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник: IX степен със сеизмичен коефициент Кс=0,27 
в южната част на общината и VIII степен  със сеизмичен коефициент  Кс=0,15 в северната 
част. 

На територията на общината няма регистрирани свлачища. 
За област Пловдив, влючително и за община Калояново, има разработен и приет 

план за защита при бедствия. В него са изследвани и определени всички възможни 
рискове от бедствия и аварии, които могат да  се случат на територията на общината.  

 
Принципни превантивните защитни мерки, които следва да се прилагат в зоните с 

потенциален риск от природни бедствия и аварии, са следните: 
 относно свлачищата: 

-отводняване на терените 
-изграждане на укрепителни съоръжения 
-провеждане на залесителни мероприятия с подходящи дървесни видове 
-недопускане на строителни дейности без необходимите геоложки и 

хидроложки проучвания 
-За териториите в границите на свлачищата са предвидени специфични 

изисквания в допълнение към основния устройствен режим, предвиден с 
ОУПО. За тези територии последващото подробно устройствено 
планиране и инвестиционното проектиране следва да се осъществява в 
условията на чл. 96 от ЗУТ и в съответствие с Наредба No.12/03.07.2001г. 
за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни 
райони. При промяна на границите на свлачищата обхватът на действие 
на специфичния режим на устройство във връзка с геоложките условия се 
променя в съответствие с тях. 

 относно наводненията: 
-изпълнение на съдържащата се в ПУРН „Програма от мерки за намаляване 

на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на 
човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното 
наследство“ 

-контрол на водоизпускателните съоръжения и преливниците на язовирите 
-обезопасяване на водните течения след язовирните стени 
-поддържане на пропускливостта на речните корита съобразно високите водни 

нива 
-обезопасяване на ниските територии, попадащи в заливните зони на реките 
-залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни 

видове 
-изграждане на нови корекции 
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-изграждане на защитни стени от габиони в комбинация с биологично 
укрепване  

-почистване на речните корита от отложени наноси 
-недопускане на ново строителство в заливните зони на водните течения 

 относно снегонавяванията: 
-подходящи залесителни мероприятия 
-мероприятия за снегозадържане (защитни прегради на определено 

разстояние от уязвимите пътни участъци) 
При прилагане на ОУПО следва да се отчитат мерките и предписанията на 

общинските планове за защита при бедствия и аварии в община Калояново – при ядрена и 
радиационна авария, при свлачища, при наводнение, при земетресение и при горски 
пожари. 

2.19.2.2. Зони с повишена природно-ландшафтна и екологическа стойност 
Това са територии, за които в процеса на разработване на ОУПО е установено, че са 

с повишена природно-ландшафтна и екологическа стойност и следва да се третират и 
доразвиват като  такива. Основно те попадат около водните площи – река Стряма и 
язовирите, както и защитените територии и зони за природозащита. Предвижда се 
изграждането на екопътеки и изгледни площадки, както и залесителни мероприятия по 
одобрен ландшафтно-устройствен план. Инвестиционните проекти следва да включват и 
част „Озеленяване, паркоустройство и благоустройство“. 

2.19.2.3. Зони с повишена вероятност за наличие на археологически НКЦ  
Това са територии с данни или с повишена вероятност за наличие на археологически 

НКЦ, но все още не са проучени и вписани в регистрационните списъци и не са защитени 
по силата на специален закон. До проучването им, получаването на статут на НКЦ и/или 
вписването в регистрационните списъци тези територии остават с режим на превантивна 
устройствена защита и за тях се прилагат разпоредбите на чл.160 и чл. 161 от ЗКН. 

 
3. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО КАЛОЯНОВО 

Чл. 1. Основната цел на ОУП на община Калояново е да предложи условия и 
решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за 
развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично 
единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни 
елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на 
обществото и за балансирано пространствено-функционално взаимодействие на 
общината със съседните общини в границите на област Пловдив. 

Чл. 2. (1) Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на 
община Калояново определят изискванията и ограниченията при устройственото 
планиране на нейната територия. 

(2) Неразделна част от настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП са 
определените в Приложение № 1А показатели за устройство и застрояване на отделните 
видове територии, устройствени зони и самостоятелни терени; ограниченията и 
изискванията при изработване на подробните устройствени планове за устройствените 
зони и самостоятелните терени; допустимите и забранени дейности и функции и условията 
за прилагане на общите устройствени режими.  

Чл.3. (1) Общият устройствен план обхваща територията на община Калояново в 
административно – териториалните ѝ граници. Графичната част на плана е изработена в 
мащаб 1:25 000 за територията на цялата община. 

 (2) Неразделна част от общия устройствен план са: 
1. правилата и нормативите за прилагането му и Приложение № 1А към тях; 
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2. режимите за устройство на териториите с недвижимо културно наследство в 
допълнение към основните устройствени режими, предвидени с ОУПО 
Калояново (Приложение № 1Б); 

3. придружаващите го схеми и обяснителни текстове. 
Чл.4. (1) В общия устройствен план са определени: 

1. Съществуващите и новите границите на урбанизираните територии;  
2. Комуникационно-транспортните елементи; 
3. Териториите с общо предназначение; 
4. Нарушените територии за възстановяване и рекултивация; 
5. Защитените територии, в т.ч.: 

5.1. територии с режим на особена териториално-устройствена защита; 
5.2. територии с режим на превантивна устройствена защита; 
5.3. територии за природозащита; 
5.4.територии за защита и опазване на културно-историческото 
наследство; 

6. Устройствените зони; 
7. Терените със самостоятелен устройствен режим; 
8. Териториите с общо предназначение и общи устройствени режими. 

 (2) С общия устройствен план на община Калояново се обособяват следните 
устройствени зони, терени със самостоятелен устройствен режим и територии с общо 
предназначение и общи устройствени режими: 

1. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването (Жм); 
2. Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо); 
3. Смесена многофункционална устройствена зона (Смф); 
4. Смесена многофункционална устройствена зона – разновидност 1 (Смф1); 
5. Предимно производствена устройствена зона (Пп); 
6. Рекреационна устройствена зона за вилен отдих (Ов); 
7. Рекреационна устройствена зона за курортни дейности – разновидност 1 (Ок1); 
8. Устройствена зона за озеленяване (Оз); 
9. Устройствена зона за озеленяване – разновидност 1 (Оз1); 

10. Терени за гробищни паркове (Тгр); 
11. Терени за транспортно-комуникационна инфраструктура (Ттр); 
12. Терени за инженерно-техническа инфраструктура (Тти); 
13. Терени за спорт (Тсп); 
14. Терени на сметища и депа/площадки за отпадъци (Тсо); 
15. Терени на мини и кариери (Тмк); 
16. Терени със специално предназначение (Тс); 
17. Терени с одобрен ПУП извън строителните граници на населените места 

(Тпуп); 
18. Територии с основен общ устройствен режим „допустима промяна на 

предназначението“; 
19. Земеделски територии с основен общ устройствен режим „забрана за промяна 

на предназначението“; 
20. Горски територии с основен общ устройствен режим „забрана за промяна на 

предназначението“; 
21. Територии, заети от водни площи, с основен общ устройствен режим „забрана 

за промяна на предназначението“; 
22. Територии за транспорт и комуникации с основен общ устройствен режим 

„забрана за промяна на предназначението“; 
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23. Територии за инженерно-техническа инфраструктура с основен общ 
устройствен режим „забрана за промяна на предназначението“; 

24. Територии, заети от скали, пясъци, мочурища и дерета, с основен общ 
устройствен режим „забрана за промяна на предназначението“; 

25. Територии с допълнителен общ устройствен режим. 
Чл.5. Границите на устройствените зони и самостоятелните терени се определят по 

имотни граници, квартали, трасета на съществуващи и новопроектирани улици и 
естествени ограничители (пътища, ж.п. линии, водни течения, теренни форми и др. под.). 

Чл.6. (1) За определяне на конкретното предназначение, устройство и застрояване 
на поземлените имоти в новоурбанизираните територии се изработват подробни 
устройствени планове. Същите следва да бъдат съобразени с изискванията на 
нормативната уредба за устройство на територии с неурегулирани поземлени имоти и за 
територии с неприложена първа регулация. 

 (2) Проектите по ал.1 се изработват по възлагане на община Калояново или от 
заинтересовани лица след разрешение от кмета на общината и обхващат цели 
устройствени зони или част от устройствена зона (части от съседни устройствени зони). 
Минимималният обхват за разработване на ПУП е обособена структурна единица 
определена в ОУПО Калояново и/или обособима по естествени ограничители 
(съществуващи и новопроектирани улици, теренни форми и др. под.) За доказване на 
обхвата на проектите исканията за допускането им следва да се придружават от 
мотивирано предложение за изработване на ПУП и задание съгласно чл. 125 от ЗУТ, чието 
изработване предхожда възлагането на проекта за подробен устройствен план. 

(3) За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и 
инфраструктурен характер, както и тези с наличие на обекти на недвижимото културно 
наследство, към подробните устройствени планове задължително се изготвят специфични 
правила и нормативи, които се изработват и одобряват заедно с проекта за подробен 
устройствен план. 

(4) Терени и територии с обекти на недвижимото културно наследство се устройват 
съобразно режимите за устройство на териториите с недвижимо културно наследство в 
допълнение към основните устройствени режими, предвидени с ОУПО (Приложение № 1Б) 
и в съответствие със ЗКН до провеждане на специализирани проучвания и изработване на 
планове за опазване и управление (ПОУ).  

(5) Линейните обекти и съоръжения на комуникационно-транспортната и инженерно-
техническата инфраструктурна мрежи се проектират и изпълняват, съобразени с 
предписанията на ОУПО Калояново и на базата на подробен устройствен план 
(парцеларен план) и инвестиционни проекти. 

(6) При изработването на ПУП (план за застрояване (ПЗ) или план за регулация и 
застрояване (ПРЗ)) и инвестиционни проекти за съоръжения на инженерно-техническата 
инфраструктура, височината на застрояване се определя от функционалните и 
технологичните изисквания на конкретното съоръжение. В тези случаи не важи 
ограничението за височина на застрояване, определена с параметрите на устройствената 
зона, в която попада имотът. 

(7) Промяна на предназначението на поземлени имоти в териториите със забрана 
за промяна на предназначението се допуска само по изключение: 

1. за обекти-публична собственост; 
2. за имоти, непосредствено тангиращи съществуващи урбанизирани 

територии; 
3. за терените със самостоятелен устройствен режим съгласно чл. 4, ал.2, 

т.10-17 от ПН за прилагане на ОУПО; 
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4. за обектите по чл.6, ал.5 от ПН за прилагане на ОУПО; 
5. в случаите на прилагане на допълнителния общ устройствен режим при 

условията на т. 25 от Приложение № 1А. 
(8) В случаите по ал.(7) промяната на предназначението се допуска въз основа на 

ПУП, без да се налага изменение на ОУПО. 
(9) За изграждане на оранжерии не се изисква промяна на предназначението на 

земеделските земи, съгласно чл.2, ал.(4) от ЗОЗЗ и чл.3, ал.(2) от ППЗОЗЗ. 
Чл. 8. (1) Териториите с общо предназначение и общи устройствени режими могат 

да бъдат: 
1. територии с основен общ устройствен режим „допустима промяна на 

предназначението“; 
2. територии с основен общ устройствен режим „забрана за промяна на 

предназначението“; 
3. територии с допълнителен общ устройствен режим. 

(2) Хипотезата на действие на допълнителния общ устройствен режим и условията 
за прилагането му са регламентирани в т. 25 от Приложение № 1А. 

(3) За териториите с общо предназначение и общи устройствени режими важат 
едновременно основните общи устройствени режими и допълнителния общ устройствен 
режим. 

Чл. 9. При прилагане на ОУПО следва да бъдат спазвани мерките за 
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 
неблагоприятни последствия от осъществяването на ОУПО, както и мерките за 
наблюдение и контрол на прилагането на ОУПО, изразени в становището по екологична 
оценка No......................... на РИОСВ. 

Чл. 10. Всички устройствени планове, инвестиционни проекти и дейности при 
прилагането на ОУПО следва да се съобразяват с Плановете за управление (ПУ) на 
териториите за природозащита, Плановете за опазване и управление (ПОУ) на обектите на 
културно-историческото наследство, Плановете за управление на риска от наводнения 
(ПУРН) и Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). 

Чл. 11. До изработване на подробен устройствен план по чл. 6, ал.1 от правилата и 
нормативите за прилагане на ОУПО поземлените имоти могат да запазят начина на 
фактическото си ползване. 

Чл. 12. (1) Общината може да придобива имоти – собственост на физически и 
юридически лица, за устройствени нужди, породени с ОУПО Калояново при наличие на 
подробен устройствен план, разработен в съответствие с ОУПО Калояново. 

(2) Придобиването на имоти става в съответствие с  чл.16 и чл. 205 на ЗУТ и със 
ЗОС. 

Чл. 13. Предвижданията на ОУПО Калояново са задължителни при изготвянето на 
подробните устройствени планове, съгласно чл. 104, ал. (1) от ЗУТ. 

Чл. 14. Общият устройствен план на община Калояново може да бъде изменен: 
1. в случаите, предвидени в чл.134 (1) от ЗУТ; 
2. за обекти с национално значение; 
3. за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост; 
4. за обекти с регионално значение; 
5. за обекти от първостепенно значение за общината; 
6. във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на 

експозиционната им среда от рискови фактори – преки и косвени, свързани 
с ново строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или 
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в охранителните им зони или влияещи върху възприемането на културния и 
историческия ландшафти; 

7. във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни разработки по 
предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които 
предпоставят риск за опазването и експонирането на структурите на НКН, 
нарушават характеристиките на културния и исторически ландшафт, които 
нарушават спецификата на неговия локален и регионален ценностен 
контекст; 

8. във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп до 
НКЦ; 

9. във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 
разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на 
локалното КН с тези на регионалното за развитие на туристическата 
инфраструктура на територията на общината. 

10. вследствие на изработване, одобряване и влизане в сила на ПОУ за 
обектите на недвижимото културно наследство. 

Чл. 15. Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на заповедта 
за одобряването на общия устройствен план подробни устройствени планове за 
територията на община Калояново запазват действието си с изключение на случаите по чл. 
103а на ЗУТ. 

Чл. 16. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО Калояново не 
отменят действащите общи нормативни актове в областта на селищното устройство. 

Чл. 17. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с 
устройството и застрояването на територията на община Калояново, се прилагат 
разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за защитените територии, 
Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, подзаконовата 
нормативна уредба към тях и всички други относими нормативни актове. 
4. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОУПО (примерен модел) 

Реализирането на предвижданията на ОУПО Калояново налага създаването на 
цялостна система за управление, осигуряваща осъществяването на петте основни 
управленски функции – планиране, организация, ръководство, мотивация и контрол.  

4.1. Планиране 
Планирането следва да се реализира на три равнища. 
Първото равнище е стратегическо. В него следва да се включат всички 

документи, имащи отношение към стратегическото планиране на перспективното развитие 
на община Калояново. Това са: 

 Общият устройствен план на община Калояново (ОУПО) 
 План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027г. (ПИРО) 

Тези документи следва да отчитат насоките, залегнали в стратегическите документи 
за развитие от по-високо йерархично ниво като: 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южния централен 
район 

 Национална концепция за регионално и пространствено развитие (НКРПР) 
 Взаимодействието и връзките между тези документи за стратегическо планиране са 
показани на фиг.1 от раздел „Предназначение на ОУПО“. 

Второ равнище е оперативното. То включва изготвянето на подробни 
устройствени планове (ПУП) за тези части от общинската територия, където ще се 
реализират инвестиционни проекти, съгласно предвижданията на стратегическите 
документи (ПИРО и ОУПО). 
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С ПУП се конкретизира устройството, характера и начина на застрояване, както и 
параметрите на застрояване на населените места, части от тях или техните землища, в 
които се предвижда съобразно ОУПО реализиране на инвестиционни инициативи 
(проекти). 

Третото равнище е „реализацията“. То включва изготвянето на система от 
програми, обособени в две групи: 

 Структурни програми 
 Специализирани програми 

фиг.: Механизъм за прилагане на ОУПО 
Структурните програми включват: 

 Структурна програма “Обитаване”; 
 Структурна програма “Пространствена организация на трудовата активност”; 
 Структурна програма “Земеделие”; 
 Структурна програма “Обслужване и центрова система”; 
 Структурна програма “Спорт, отдих и екология”; 
 Структурна програма “Културно-историческо наследство”; 
 Структурна програма “Транспортно комуникационна система”; 
 Структурна програма “Техническа инфраструктура”; 
 други 
Структурните програми се прецизират с поредица от специализирани програми: 
 Специализирана програма “Жилищна политика”; 
 Специализирана програма “Обновяване на жилищния фонд ”; 
 Специализирана програма “Нови производствени зони и комплекси”; 
 Специализирана програма “Логистични центрове”; 
 Специализирана програма “Политики в развитието на социалната 

инфраструктура и обслужващите дейности”; 
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 Специализирана програма “Вторични обществено-обслужващи центрове – 
селата в общината”; 

 Специализирана програма “Обновяване на централното ядро на с. Калояново”; 
 Специализирана програма “Спорт ”; 
 Специализирана програма “Развитие на разнообразни форми за отдих в 

селищната и околоселищната среда”; 
 Специализирана програма “Създаване на селищна среда за нормално 

предвижване на лица с нарушени двигателни способности”; 
 Специализирана програма “Информационна система за КИН”; 
 Специализирана програма “Териториално управление на системата от 

културните, историческите и природните ценности на територията на община 
Калояново”; 

 Специализирана програма “Пешеходно и велосипедно алейно движение в 
община Калояново ”; 

 Специализирана програма “Кадастрална карта на община Калояново”; 
 Специализирана програма “ВиК мрежи и тяхното развитие”; 
 Специализирана програма “Електропреносни мрежи и тяхното развитие”; 
 Специализирана програма “Алтернативни източници на енергия”; 
 други 

4.2. Организация и ръководство 
За реализиране на заложените в плановете и програмите предвиждания за 

прилагане на ОУП Калояново е необходимо осигуряването на адекватни управленски 
структури в общинската администрация- съществуващите и новосъздадени, имащи преки 
ангажименти към осъществяване на плановия документ. 

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни 
актове и наредби са документите, които уреждат обществените отношения, свързани с 
устройството на територията в Република България (чл.1, ал. 2 от ЗУТ). В същия закон са 
регламентирани правата и отговорностите на отделните звена на национално, регионално 
и местно ниво в този процес. Според него отговорностите са разпределени по следния 
начин: 

 Областният управител провежда държавната политика за устройство на 
територията в съответната област (ЗУТ, чл.4, ал. 1) . 

 В зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско 
значение областният управител може да назначава областен експертен 
съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност за 
изпълнение на функциите, предоставени му с този закон. Съставът на 
областния експертен съвет се определя според характера на разглеждания 
проект (ЗУТ, чл.4, ал.2). 

 Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената 
им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по 
устройство на територията на съответната община (ЗУТ, чл.5, ал. 1). 

 В общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно 
деление се назначават главни архитекти по трудово или по служебно 
правоотношение въз основа на конкурс. За главни архитекти се назначават 
лица с придобита пълна проектантска правоспособност или които имат 
необходимия стаж за придобиването й (ЗУТ, чл. 5, ал.2)  

 Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по 
устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната 
територия, координира и контролира дейността на звената за изпълнение на 
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функциите на ЗУТ и издава административни актове съобразно 
правомощията, предоставени му по същия  закон. Главният архитект на 
общината координира и контролира дейността на главните архитекти на 
райони (ЗУТ, чл. 5, ал. 3) . 

 Кметът на общината (района) назначава общински (районен) експертен съвет 
по устройство на територията. (ЗУТ, чл. 5, ал. 4). 

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството и областните 
управители изпращат за съхранение в архива на общината копия от влезлите 
в сила актове, издадени от тях, за обекти на територията на съответната 
община (ЗУТ, чл. 5, ал. 7). 

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството създава, развива 
и поддържа Единен публичен регистър по устройство на територията на 
интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. Условията и редът за публикуване и за поддържане в 
актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство 
на територията се определят с наредба на Министерския съвет. (ЗУТ, чл. 5а). 

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира 
поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията 
им, архив на издадените строителни книжа и организира публикуването и 
поддържането в актуален вид на информацията в Единния публичен 
регистър по устройство на територията по чл. 5а. (ЗУТ, чл. 3, ал. 4). 

 Областният управител организира поддържането на архив на одобрените 
устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни 
книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на 
информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията 
по чл. 5а. (ЗУТ, чл. 4, ал. 4). 

 Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените 
устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни 
книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на 
информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията 
по чл. 5а.“ (ЗУТ, чл. 5, ал. 5). 

 Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална 
политика, областните и общинските (районните) експертни съвети по 
устройство на територията извършват консултативна и експертна дейност 
(ЗУТ, чл. 6, ал. 1). В състава на експертните съвети могат да се включват и 
специалисти извън администрацията, към която са създадени (ЗУТ, чл. 6, ал. 
2), и се включват представители на специализираните контролни и 
съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение 
се изисква по закон (ЗУТ, чл. 6, ал. 4). 

 Общинският експертен съвет приема проектите за общите устройствени 
планове (ЗУТ, чл.127, ал.3) и подробните устройствени планове (ЗУТ,чл. 
128,ал.7). 

 Общинската техническа служба съхранява и предоставя информация за 
техническите и нормативни параметри на общинската територия на кмета на 
общината, главния архитект и службата по кадастъра. Това звено е пряко 
свързано с инвестиционния процес. Основните дейности, характерни за 
Общинската техническа служба са: издаване на скици на поземлени имоти и 
строителни линии за инвестиционни проекти, както и узаконяване и 
одобрение на строителни обекти. По своята същност тя не е компетентна по 
всички въпроси на устройствената дейност на различните равнища. Това 
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налага необходимостта от организиране на самостоятелно звено, което да 
изследва, изпреварващо да планира и проектира и да подпомага дейността 
на Общинския експертен съвет в сферата на градоустройствените процеси. 

Съществено участие в управлението на ОУПО имат гражданското общество и 
неправителствените организации.  

Гражданските сдружения имат редица обществени и политически функции. От тях 
принос в управлението на ОУПО най- вече имат: 

 Контрол върху дейността на администрацията;  
 Защитаването на обществения интерес; 
 Защитаването правата на социални и дискриминирани групи, включително 

малцинства; 
 Подпомагане на социалната интеграция; 
 Иницииране на обществени промени, например законодателни; 
 Същественото им влияние при Обществените обсъждания на планове и 

програми; 
Допълващата им функция на дейността на публичната администрация в различни 

области – устройство на територията, образование, култура, здравеопазване и социални 
дейности. 

В последните години се забелязва тенденция на сътрудничество между 
управляващите институции и гражданските сдружения и НПО. Държавата преодолява 
тоталния си негативизъм към НПО и започва да ги използва като коректив на политиката си 
и източник на опит и обучение, който допълва съществуващата в същата сфера експертиза 
на правителството. Партньорствата се изграждат около усвояването на нематериалните 
ресурси на НПО (знания, опит, информация, мрежи и контакти). Макар правителството да 
твърди, че държи на партньорството с НПО, то най-сериозният принос, който очаква от 
тези организации е да предават правителствените послания на целевите групи чрез 
собствените си контакти и мрежи. НПО опродължават да твътдят, че държавните 
институции приемат само формално ангажимента си за партньорство и не смятат НПО за 
важен участник в разработването на нормативна база или обществена политика. Затова 
преобладаващото усещане в НПО е на неудовлетвореност от досегашните парньорства с 
институциите на национално равнище. Отношението на държавните институции в повечето 
случаи е враждебно или покровителствено. 

Необходимо е да се отчете, че истинското демократизиране на местната власт е 
свързано с укрепване и усъвършенстване самостоятелността на местните органи на власт 
при активна обществена подкрепа. Развитието на местната демокрация е немислимо без 
участието на населението, живеещо на територията на община Калояново. По настоящем 
обществеността не е ангажирана активно при формиране на общинската политика, което 
води до непълноценно използване на местен човешки потенциал. Увеличаване на 
участието на гражданите във формирането на общинска политика и вземане на решения 
по приоритетни за общината въпроси може да се постигне и чрез участието на НПО. 
Необходимо е общинското ръководство да се ангажира с този дълъг процес, който включва 
в себе си обществени дебати, дискусии и внимателно разглеждане на много аспекти на 
управлението и на неговите разходи, на икономиката на града и на качеството на живота.  

Условията за партниране са: 
 Трябва да има желание от страна на властта да води диалог с гражданите ; 
 Гражданството трябва да има достъп до вярна, актуална и разбираема 

информация; 
 Гражданите трябва да са готови да предлагат решения; 
 Трябва да бъдат създадени правила и процедури за водене на диалога; 
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 Трябва да се намери посредник между управлеващия орган и ГО/ НПО, които 
да съумее да преведе информационните потоци от управляващите на 
разбираемия език на управляваните. 

4.3. Мотивация 
След като се формира структурата на управлението на проекта следва да се реши 

въпросът с мотивацията на участниците в процеса, да се избере най- подходящият подход 
за стимулиране на актьорите да изпълнят задълженията си по проекта в срок и качествено. 
В този етап е необходимо прецизно да се отчете йерархичната зависимост между 
позицията на експерта в структурата на управление на проекта и възможностите за 
неговата мотивацията за изпълнение на поетите ангажименти. Механизмите за 
стимулиране ангажираността на участниците могат да се разгледат в четири групи: 
финансови, управленски, психологически и социални. Съществуват много теории за 
актуализация на личността и мотивацията. Към всички тях са отправени редица критики. За 
целите на устройственото планиране може да се приложат някои от акцентите в теорията 
за себеактуализацията на А. Маслоу, а именно твърдението, че „потребностите на 
предходните по-ниски равнища е необходимо да бъдат задоволени, за да се появи 
мотивация за задоволяване потребност от по-горно равнище”.  

Прилагането на различни мотивационни подходи гарантира изпълнението на 
планираните цели и задачи на управлението. 

4.4. Система за мониторинг/контрол 
Като елемент на системата за управление е и мониторинга на процесите на 

реализация на ОУП. Важни нейни изисквания са регулярните отчети на Кмета или на 
оторизиран от него заместник- кмет за реализацията на устройствените решения. 
Системата за мониторинг служи и за аргументиране на необходимостта от периодични 
актуализации на ОУП. 

4.5. Източници за финансиране на програмите и проектите 
Механизмът за финансиране на програмите и проектите, чрез които ще се 

реализира ОУП на община Калояново следва да бъде разглеждан от гледна точка на 
връзките на ОУПО с другите стратегически и планови документи, имащи отношение към 
развитието на общината – НКРПР, ИТСР на Южния централен район и ПИРО. 
Финансирането на някои от програмите и проектите, заложени в индикативните таблици 
съдържащи се в посочените планови и стратегически документи изисква наличието на 
съответните устройствени предпоставки и условия, заложени в ОУПО Калояново. 

Финансирането на програмите и проектите, чрез които ще се реализира ОУПО 
Калояново може да се осъществява по няколко направления (финансови източника): 

 чрез общинския бюджет; 
 чрез националните оперативни програми, финансирани от структурните 

фондове на Европейския съюз 
 по линия на публично-частното партньорство.   

По линия на общинския бюджет основно ще се финансират програми и проекти, 
които са основно с прединвестиционен характер, както и с организационно-управленски и 
планов  характер. Финансирането на проекти с прединвестиционен характер (вкл. и 
процедури по отчуждаване) също се предвижда са се осъществява от бюджета на 
общината. С бюджетни средства на община Калояново ще се съфинансират и проекти с 
инвестиционен характер, които ще кандидатстват за финансиране от Оперативните 
програми и други донорски програми за България.     

Проекти с инвестиционен характер, които имат отношение към реализацията на 
ОУПО Калояново могат да бъдат финансирани и по линия на публично-частното 
партньорство.  
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За да се превърне ОУПО в реално работеща система за управление на 

урбанизационните процеси в общината, е необходимо разработването на Програма за 
неговата реализация. Тази програма следва да структурира и илюстрира заложените в 
ОУПО урбанистични намеси в отделните територии в ясна и логична схема за 
практическа реализация на идеите. 

Програмата за реализация на ОУПО следва да се диференцира на отделни 
структурни програми, съответстващи на различните функционални направления - 
обитаване, труд, отдих и туризъм, обществено обслужване, техническа инфраструктура 
и други специфични тематични направления, характерни за разглежданата територия 
(по преценка на разработващия колектив). Всяка от тези структурни програми би 
следвало да е съставена от набор от специализирани програми за реализация. 
Например – Структурна програма „Обитаване” може да включва следната съвкупност от 
специализирани програми: „Саниране на жилищни сгради”, „Реконструкция на 
амортизирания жилищен фонд в териториите, населени с малцинствени групи”, 
„Изграждане на социални жилища” и др. Конкретният набор и формулировка на 
структурните и специализираните програми зависи от спецификата и проблемите на 
разглежданата територия, но при всички случаи се запазва йерархичната връзка от 
общото към частното: програма за реализация – структурна програма – специализирана 
програма. 

Реализацията на всяка отделна специализирана програма спомага за реализацията 
на цялостната структурна програма, а тя от своя страна има своя принос за 
реализацията на общия устройствен план на общината. 

Програмата за реализация на ОУПО е предназначена да координира действията на 
всички структури, имащи отношение към развитието и устройството на разглежданата 
територия. На първо място това са Общинският съвет, Кметът и общинската 
администрация, които провеждат политиката в устройственото планиране на общинско 
ниво. Освен тях, в процеса на управление на урбанизационните процеси в общината се 
включват и други структури на местното самоуправление и местната администрация, 
гражданите и неправителствените организации, бизнесът и частният сектор. 

При разработването на Програма за реализация на ОУПО следва да се осигурят 
условия за прилагането на интегриран подход за устойчиво социално-икономическо и 
пространствено развитие на разглежданата територия. 

В структурно отношение Програмата за реализация на ОУП на община Калояново 
следва да включва: 

 набор от конкретни мероприятия, заложени за изпълнение в рамките на 
съответната програма за реализация на ОУПО (препоръчително е тези мероприятия да 
са диференцирани по сектори, функционални системи и проблемни направления); 

 отношение на всяко едно от мероприятията към оперативните цели на ИТСР 
и ПИРО, както и на други стратегии и програми, свързани с устройственото развитие на 
територията; 

 отговорните институции (по възможност и конкретните териториални 
структурни звена в тях), които имат ангажимент към изпълнението на съответното 
мероприятие; 

 сроковете за реализация на мероприятието; 
 необходимите финансови ресурси и основните източници за тяхното 

осигуряване; 
 очаквани ефекти от реализацията на мероприятието. 
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Подобна програма за реализация следва да бъде изготвяна за всеки следващ 
мандат от управлението на местната власт. По този начин органите на местното 
самоуправление и местната администрация се ангажират да изпълнят набор от 
конкретни цели и задачи, заложени в ОУПО. Контролът върху прилагането на 
Програмата за реализация на ОУПО следва да се осъществява посредством 
представянето на ежегодни доклади за изпълнението на плана пред съответните 
оторизирани органи и гражданското общество. 

Основна роля в този процес е на Кмета на общината. Това е заложено и в 
нормативната уредба на страната. Съгласно чл.127, ал. (10) от ЗИДЗУТ „Кметът на 
общината представя за приемане от Общинския съвет ежегоден доклад за 
изпълнението на Общия устройствен план на общината и прави предложения за 
изменение на плана, ако такова се налага.” 

Наличието на Програма за реализация на ОУПО гарантира успешното прилагане на 
плана през целия жизнен цикъл на прогнозния му хоризонт на действие. 

6. ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ 
 Община Калояново 
 МРРБ 
 МЗХ 
 МО 
 МЕ 
 МВР 
 АГКК 
 РИОСВ 
 РЗИ 
 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 
 АПИ 
 ОПУ – Пловдив 
 НКЖИ 
 НИНКН 
 НАИМ – БАН 
 РИМ (РАМ) – Пловдив 
 Областен регистър „Военни паметници“ в област Пловдив 
 Областна дирекция „Земеделие“ 
 Регионална дирекция по горите 
 „ВиК“ ЕООД – Пловдив 
 EVN България 
 ЕСО ЕАД 
 Виваком 
 Гражданска въздухоплавателна администрация 
  „Геозащита“ ЕООД - Перник 
 Напоителни системи 
 НИМХ 
 НСИ 
 Агенция по заетостта 
 Агенция за социално подпомагане 
 Техническо задание за изработване на ОУПО Калояново 
 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южния централен район; 
 План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Калояново 2021-2027г.; 
 Планово задание за изработване на ОУПО Калояново; 
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 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 
биогорива на община Калояново 2021-2031г. 

 Наредба за управление на общинските пътища в община Калояново; 
 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община 

Калояново 
 Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на 

територията на община Калояново 
 Програма за управление на община Калояново за мандат 2019-2023 година; 
 Общински план за защита при бедствия в община Калояново; 
 Програма за енергийна ефективност на община Калояново 2021-2031г.; 
 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
 Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове; 
 Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони; 
 Закон за регионалното развитие; 
 Закон за опазване на околната среда; 
 Закон за защитените територии; 
 Закон за културното наследство; 
 Закон за биологичното разнообразие; 
 Закон за водите; 
 Закон за горите; 
 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 
 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; 
 Закон за опазване на земеделските земи; 
 Закон за туризма; 
 Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 
 Закон за пътищата; 
 други нормативни (законови и подзаконови) документи 
 Европейска конвенция за ландшафта 
 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 
 http://www.kaloyanovo.org/ 
 www.wikimapia.org 
 https://bg.wikipedia.org 
 Анкетни карти 
 други 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1А: Правила и нормативи за устройство и застрояване 
Приложение 1Б: Режими за устройство на териториите с недвижимо културно наследство 
в допълнение към основните устройствени режими, предвидени с ОУПО Калояново 
Приложение 1В: Таблица с единна номерация на НКЦ за целите на ОУПО      


