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           Приложение № 1 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т 

 

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

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

на Общински съвет Калояново 

 

През изминалата 2016г. основните акценти в работата на общинската 

администрация и на общината като цяло са сведени до изпълнение на 

основните приоритети  на програмата за управление на Община Калояново за 

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

изминалата година бяха реализирани следните видове дейности: 

 

С целева субсидия от републиканския бюджет бяха финансирани 

следните дейности: 

1. Ремонтни работи по пътни участъци от четвъртокласната пътна мрежа на 

стойност – 100 000 лева. 

2. Ремонт - смяна дограма на сградата на общинска администрация 

Калояново на стойност – 65 967 лева. 

3. Ремонт на покрива на сграда Кметство Ръжево – 29 849 лева. 

4. Саниране сграда ЦДГ Никола Инджов Ръжево Конаре – 34 784 лева 

5. Ремонт на сградата на  ДСП Горна Махала – 23 425 лева. 

6. Ремонтни дейности на ЦДГ та и ОДЗ-та на територията на община 

Калояново- 34 239 лева. 

Със собствени бюджетни средства се изпълниха следните видове 

работи: 

1. Текущ ремонт уличната мрежа в населените места от общината на 

стойност – 124 010 лева. 

2. Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение в ОДЗ 

„Детелина” с . Калояново за сумата от 4 000 лева. 

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

селата Дълго поле и Житница на стойност 98 444 лева. 

4. Разработени са инвестиционни проекти за „ Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на община Калояново ” с 

подобекти: „Рехабилитация и реконструкция на улици 
3-та

, 2
4-та

 и 4
7-ма 

-с. 

Дълго поле“; „Рехабилитация и реконструкция на улици 
3-ти

 март , Цар 

Асен и Еделвайс - с. Калояново“; „Рехабилитация и реконструкция на 

улици 
9-та

 и 
4-та

 - с. Житница“; „Рехабилитация и реконструкция на улици 
8-

ма
 , 

3-та
 и   2

-ра
 - с. Ръжево и за рехабилитация на съществуваща общинска 

пътна мрежа- път PDV 2056 /II - 64, Долна махала - Граф Игнатиево / 

Дълго поле - Ръжево Конаре/ и път PDV 2059 /III - 642 / Калояново - жп 

гара Калояново/, с които общината  кандидатства по ПРСР 2014-2020. 



 2 

 

Със средства от ПУДООС по програма на МОСВ „Чиста околна среда 

2016 ”се реализира проект в с. Ръжево Конаре за „ Почистване, облагородяване 

и оформяне на кът за отдих на стойност 9 952 лева с ДДС 

Чрез сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата 

за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. след провеждане на консултации 

със заинтересованите страни ще бъде учредено публично-частно партньорство 

- Местна инициативна група (МИГ) – Калояново и подготвена стратегия за 

ВОМР ( Водено от общностите местно развитие), като срока на изпълнение на 

тези дейности е месец май 2017 год. Общия бюджет на проекта е 58 674.90 

лева. 

В процес на изпълнение е проект „Интегрирани услуги и комплексни 

грижи в домашна Среда” по процедура „Независим живот на оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година”. С 

изпълнението на проекта, общината  подобрява качеството на живот  и на 

достъпа до  услуги  на 68  потребители  на услугата , предоставена от 10 

домашни помощника, 20 социални асистенти и 33 лични асистенти. 
 

Към края на бюджетната 2016 г. Община Калояново няма 

неразплатени разходи и не ползва  кредитен ресурс. 

 

 

 

16.01.2017 г.   Георги Георгиев 

       Кмет на Община Калояново 


