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Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д 
 

за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие  

           на община Калояново 2014 -2020” за периода 2015 година 

 

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

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

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

ПРЕДОСТАВЯЩА АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, С РАЗВИТО 

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА,  ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА СРЕДА, 

ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И БЛАГОПРИЯТНИ ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Изпълняваните по-значими проекти за 2015 година са по   „Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013“, ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” и ПУДООС на 

МОСВ.  

Успешните проекти и дейности за 2015 г. се разпределят по приоритетите на „Общински 
план за развитие на община Калояново 2014-2020”  както следва: 

 

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

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

частните фирми. 

Специфична цел 1.2.  Опазване, популяризиране и развитие на културното и 
природното наследство на общината  – потенциал за развитие на туризма. 
 

Дейност 1.2.1.3. Затвърждаване и разширяване на културния календар 
За субсидиране на читалищата през 2015 г бяха осигурени 20 000 лв. от бюджета на общината, 

а за издаването на книга за историята на с.Калояново - 1500 лева. 

Със съдействието на общинска администрация, през 2015 г. бяха организирани туристически 

походи до Вазовата екопътека, с.Мезек, тържествата на Шипка за 3-ти март. Община Калояново 

подпомогна всички любителски състави за участието им през 2015 г. в редица международни, 

национални и регионални фестивали и събори, Общинските празници на община Калояново, 

телевизионни фолклорни предавания, годишни празници /регионални  и местни/. Разшири се 

участието на младежите, като доброволци в традиционните читалищни дейности и инициирането от 

тяхна страна  на възраждането на местните празници и традиции. 

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

фестивал в Румъния, а клубът за Народни танци ”Искрица„ при НЧ"Искра-1921" в Гърция. И двата 
състава са балкански шампиони по обработен фолклор и са носители на златни медали от 

шампионата. Певческата група при НЧ“Светлина-1928“ Песнопой взе участие в националния събор 

на народното творчество в Копривщица. 

     

Специфична цел 1.3 Разнообразяване към неземеделски дейности и разкриване на нови 

работни места в общината. 

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

на доходите на населението 

 

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

ефективност  предимно по инициатива на частни инвеститори.  Тъй като териториалното 
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разположение на Общината дава големи възможности  за изграждане на фотоволтаични системи, 

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

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

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

 

Приоритет 2. Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и 

местоживеене чрез подобряване на техническата, екологична и социална инфраструктура.   

Специфична цел  2.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на 

нова техническа инфраструктура. 

Мярка 2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура  

 

Дейност 2.1.1.2.  

През 2015 г. бе извършен основен ремонт  на стойност 15 000,00 лева на тротоарни настилки и 

кръстовища на път PDV 2055 - гара Калояново – с. Ръжево Конаре, в регулацията на с. Ръжево 

Конаре“, реконструиран по Публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите“. 
 

Дейност 2.1.1.4. и Дейност 2.1.1.5.  

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

територията на Община Калояново на стойност 153 800 лева. 

Изпълнен бе проекта по мярка 3.2.1. на ПРСР „ Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново – 

Житница –Старо Железаре от км.0+000 до км.6+540 и подмяна на съществуваща водопроводна 

мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията на с.Житница” на стойност 4 416 864 лв. с ДДС. 

Работата по обекта приключи до началото на м. март и на 30.06.2015 г.  обекта е въведен в 

експлоатация. 

 
Дейност 2.1.1.6.  и Дейност 2.1.1.7.   

Извършен бе текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици и на тротоарна настилка в 

населените места на общината на стойност 52 600 лева. Аварийни ремонтно-възстановителни 

работи  бяха  извършени по моста на река Стряма при с.Песнопой за 36 601 лева. 

 

Мярка 2.1.2.Подобряване на В и К  и хидромелиоративната инфраструктурата на 

територията на общината 

 

Дейност 2.1.2.2. Изграждане и подмяна на водопреносни мрежи  

По проект  „ Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново – Житница –Старо Железаре от 

км.0+000 до км.6+540 и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа по трасето на пътя в 
рамките на регулацията на с.Житница” е подменен водопровода за питейна вода на стойност  

173 000 лева.  

 

Дейност 2.1.2.5. Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води 

Проект по мярка 321 на ПРСР „Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води на 

с.Житница и с.Ръжево Конаре“ на стойност 2 742 390 лв. с ДДС приключи през 2015 г. и обектите 

бяха въведени в експлоатация на 20.10.2015 г. 

 

Дейност 2.1.2.6. Възстановяване и ремонт на хидромелиоративни съоръжения 

Почистени са речни корита и канали на територията на община Калояново на стойност 23 997 

лева. 

 

Мярка 2.1.3 Подобряване на енергийната инфраструктура на територията на общината    

Дейност 2.1.3.3. Поддръжка и ремонт на електрическата мрежа в общината. 
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Изпълнени са текущи ремонти и профилактика на уличното осветление за 30 432,60 лева с 

ДДС. 

По Програма за енергийна ефективност на община Калояново е изпълнен Основен ремонт на 

общественото улично осветление в село Калояново. Извършена е  „Доставка и монтаж на LED 

осветителни тела за улично осветление в село Калояново“ на стойност 81 000 лева.  

 

Мярка 2.1.5. Подобряване на плановата обезпеченост 

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

Ръжево и Ръжево Конаре. 

Община Калояново внесе в МРРБ заявление за финансиране изработването на „Общ 
устройствен план на община Калояново“ на 25.02.2015 г. на индикативна стойност 216 000  лева. 

 

Специфична Цел 2.2. Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура и 

нейната МТБ. 

Мярка 2.2.1. Подобряване на състоянието на  инфраструктурата на културната и 

образователна  инфраструктура 
 

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

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

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

ЦДГ "В.Терешкова" - с.Долна Махала, ЦДГ "Иглика"- с.Дуванлии и ЦДГ „Н. Инджов”  - с. Ръжево 

Конаре от фирма “ВАЛДОР-60” ООД на обща стойност 29 974 лв.  

 

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

обекти 

Изпълнени бяха строително-ремонтни работи на покривите на Общинска администрация 
Калояново за 31 514 лева и на НЧ"Георги Кирков-1908",с. Бегово за 20 742 лева. Извършен бе 

ремонт на репетиционната зала в НЧ“Просвета-1907“с.Ръжево Конаре за 15 000 лева. 

 

Дейност 2.2.1.5. Проектиране и изграждане на културен център в с.Калояново 

Изработен е технически проект за строителство на нова сграда-културен център за нуждите на 

читалището в с.Калояново за 18 000лв. Все още проекта не е финансиран. 

 

Мярка 2.2.2.  Подобряване на състоянието на  инфраструктурата на институции в 

областта на здравеопазването, социалните услуги, младежта и спорта 

 

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

Направен бе текущ ремонт на сградата на ДВД "Св.Св. Козма и Дамян " с.Горна махала за 15 

570 лева. 

 

Дейност 2.2.2.6. Ремонти на спортни площадки и съоръжения 

 

Изготвени бяха проекти за ремонт на стадионите в с.Калояново, Житница, Дълго поле и 

Черноземен за 16 300 лева без ДДС, както и проект за „Модернизация на училищен физкултурен 
салон в с.Житница“ за 3 600 лева без ДДС. За изпълнението им ще се търси финансиране през 2016 

г. 

 

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

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

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

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

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

710 лв. с ДДС. Ще търсим финансиране за изпълнението му през 2016 г. по „ПРСР 2014-2020“. 

С 4 999,40 лева, осигурени от Министерството на околната среда и водите, ПУДООС в 
рамките на “НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.” бе 

реализиран  1 проект „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ИГРА И УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ В ДВОРА НА ОДЗ „ДЕТСКИ СВЯТ“, с.Житница. 

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

стойност 1100 лева. 

 

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

2015 година броят на контейнерите за битови отпадъци е 878. Отпадъците се депонират на Депо 

Карлово. 

За разделното събиране в общината са осигурени  72 броя жълти контейнери за хартия, 
пластмаса и метал и 59 броя зелени за стъклени бутилки и буркани.  

Компостиране - обособени 3 площадки за растителни отпадъци: в южната част на 

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

Конаре. 

През 2012 г. започна проекта за „Закриване и Рекултивация на общинско депо за неопасни 

отпадъци, разположено в имоти с №№ 008012 и 008008 - общинска собственост в землището на 

с.Калояново, м.Каратикен, общ.Калояново, обл.Пловдив”. Общата стойност на проекта е 206 022,82 

лева, осигурени от Министерството на околната среда и водите, ПУДООС. Проекта се изпълни за 3 

години и на 18.11.2015 г. бе издадено Разрешение за ползване на обекта и Акт за пета категория на 

рекултивиран терен. 

 

Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси чрез подобряване на качеството на 

образованието, здравеопазването, социалните услуги  и квалификацията на работната сила. 

Специфична цел 3.1  Повишаване  на институционалния капацитет в публичните 

институции на територията на общината 
 

За повишаване на административния и проектен капацитет през миналата година 15 

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

 

Специфична цел 3.2. Оптимизиране и подобряване на образователната система, 

здравното обслужване и социалните дейности 

През 2015 г. училищната мрежа в община Калояново обхваща 5 общообразователни училища, 

2 обединени детски заведения и 6 целодневни детски градини. Всяко училище разполага с 

компютърен кабинет, оборудван с компютърни конфигурации. 

  

От януари 24.03.2015 г. Община Калояново като партньор на Агенцията за социално 

подпомагане стартира проект: „Нови възможности за грижа“ по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. По проекта 20 лични асистенти предоставят почасови 

социални услуги на 23 потребители.  

По същата оперативна програма от 01.10.2015 г. стартира проект : Интегрирани услуги и 

комплексни грижи в домашна среда, процедура BG05M9OR001-2.002 "Независим живот"  на максимална 

обща сума 438 194 лева с продължителност  22 месеца.  Целта на проекта е да се приложи нов 

подход в предоставянето на социални услуги в домашна среда, чрез доразвиване на действащите 

социални услуги и вкарването по иновативен начин на три типа почасови социални услуги в 
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домашна среда - за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите; за 

извършване на дейности за лична помощ и за извършване на комунално – битови  дейности, като се 

разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. 

   

На територията на общината обхванати  лица от социалните услуги са: 
1. Дом за възрастни хора с деменция “Св.Св. Козма и Дамян”, с. Горна махала – 60 

човека; 

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

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

 

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

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

Новогодишните празници. 

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

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

превенция употреба на наркотични средства, вредата от тютюнопушене и употреба на алкохол. 
3. Ден на толерантност – отбелязва се  «Международния ден на ромите» -8 април 

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

на зелени площи. 

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

клас /юноши и девойки/.  

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

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

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

жертвите от пътно-транспортни произшествия. 

9. Отбелязва се 1 декември - Ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. 
10. Организират се туристически походи за младежи.  

11. Участие в международни културни  и фолклорни  фестивали.  

 

През 2016 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена 

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

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

Калояново 2014-2020 г.”:  

„ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, 

ПРЕДОСТАВЯЩА АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, С РАЗВИТО 

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА,  ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА 

СРЕДА, ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И БЛАГОПРИЯТНИ ДЕМОГРАФСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ”.  

 

Изготвил: 

инж. Ирина Бекирова- Директор на дирекция СА 


