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I.  ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Общинският план за развитие на община Калояново е документ за стратегическо 

планиране на устойчивото интегрирано развитие на територията на общината в 

съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Пловдив 

(2014 - 2020). 

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за 

развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалa на общината, от 

една страна, и насоките съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за 

периода до 2020 г., от друга. 

В процесът на разработване на ОПР са взети предвид: Актуализираният документ за 

изпълнение на ОПР (2011 - 2013 г.), както и Междинната оценка на Общинския план за 

развитие (2011 - 2013 г.). Отчетени са препоръките и насоките, съдържащи се в тези 

документи, за разработване на ОПР за периода след 2013 г. 

При анализът на социално-икономическото развитие и екологическото състояние на 

общината е използвана официална статистическа информация от: Национален 

статистически институт (НСИ), Евростат, Агенция по заетостта (АЗ), други държавни и 

регионални агенции, държавни комисии, териториални звена на органите на 

изпълнителната власт и други официални източници събирани от общинската 

администция. 

Общинският план за развитие на община Калояново е съобразен с новите цели и 

приоритети, с финансовите условия на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014 

- 2020 г., както и с предвижданията на оперативните програми, които ще бъдат 

разработени в тази стратегическа рамка. 
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II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНАТА 

1. Природно-географска характеристика на общината 
Община Калояново попада в териториалния обхват на област Пловдив, част от  

Южен централен район. Разположена в северната част на Горнотракийската низина на 

площ малко над 347 кв. км , като включва освен общинския център Калояново още 14 села 

- Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго Поле, Житница, Иван 

Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. 

Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря. 

Калояново се намира на 24 км от областния център Пловдив и на 16 км от автомагистрала 

“Тракия”, която е основен транспортен възел за страната и на 30 км от летище Пловдив.  

Общата площ на територията на община Калояново е 347,59 кв.км. 

Разпределението на общинската територия по основно предназначение и начин на трайно 

ползване е показано на таблицата с баланса на територията, съставена по данните, 

съдържащи се в картите на възстановената собственост на община Калояново. 

Общата площ на общината е разпределена в 15-те землища, както следва: 

Таблица 1.  Разпределение на общата площ в община Калояново по населени места 

EKATTE 
Наименование на 

землището Площ кв.км 

03085 Бегово 22,90 

14996 Главатар 6,23 

16328 Горна махала 17,97 

22191 Долна махала 13,15 

24000 Дуванлий 13,10 

24582 Дълго поле 23,73 

29475 Житница 25,20 

32038 Иван Вазово 22,39 

35523 Калояново 34,89 

54465 Отец Паисиево 36,91 

55926 Песнопой 31,48 

63553 Ръжево 11,33 

63567 Ръжево Конаре 46,01 

70353 Сухозем 15,47 

81133 Черноземен 26,83 
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Таблица 2.  Баланс на територията на община Калояново по начин на трайно 
ползване 

 
Вид територия по основно 

предназначение и начин на трайно 
ползване 

Площ (в дка) Дял (%) 

Земеделски територии, в т.ч.: 259 891,79 74,76 

- ниви 194 064,90  

- трайни насаждения 14 268,29  

- ливади  3 573,46  

- пасища и мери 27 942,47  

Горски територии 50 412,44 14,50 

Урбанизирани територии 13 872,93 3,99 

Водни площи и течения 14 464,89 4,16 

Територии за добив на полезни изкопаеми 684,96 0,19 

Транспорт и техническа инфраструктура  2 200,50 0,63 

Естествени ресурси за възстановителни 
мероприятия 

3 597,11 1,03 

Скали и пясъци 2 432,12 0,70 

Депа и отпадъци 90,64 0,03 

ОБЩО 347,592 100,00 

 

Релефът на общината е равнинен, преминаващ в хълмист в първите склонове на 

Сърнена Средна гора в землищата на Сухозем, Отец Паисиево и Песнопой. 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. 

Климатът в района 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 оказва и поречието на р. Марица.  

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 

слънчева радиация е около 5 350 до 5 500 МДЖ/кв.м. Малката облачност през лятото и 
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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, обаче, 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. 

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 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 °С. В качествено отношение попадат в категорията на азотните 

терми. Минералната вода е слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна, натриева и 
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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. 

Почвите на територията на общината са основният ресурс за развитието на 

специфичната за общината икономика, доминирана от земеделието. 

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 

средно оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; 

канелено-горски почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчлив-

глинести; алувиално-светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; 

делувиални почви, леко песъчливо-глинести. 

Подземни природни богатства. На територията на община Калояново има 

няколко находища за пясък и чакъл. Находищата са 4 на брой и 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. 

Флора и фауна, защитени зони и територии. 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-
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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. 

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 – 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. 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

Община Калояново разполага с природно-икономически ресурс с висока стойност. 

Природният комплекс е добре съхранен. Уязвимите компоненти – почви и води, се 

възстановяват. 

Пълноценното и щадящо използване на природните ресурси на общината поставя 

следните изисквания към ОПР: 

- по отношение на използването и опазването на водите: - да се осигурят 

устройствени условия за опазване, правилно и икономически ефективно използване на 

повърхностните и подземните води; да се осигури превенция срещу вредното 

въздействие на водите; да се създадат условия за възстановяване и поддържане на 

хидромелиоративните съоръжения; 

- по отношение на почвите: - да предвиди мерки за ограничаване на водоплощната 

ерозия, както и рекултивация на нарушени терени. 
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2. Демографска характеристика на общината 

Населението на община Калояново в края на 2011 г. е 11 793 души. В таблицата по-

долу са посочени данните за област Пловдив и община Калояново, показващи броя и 

динамиката на населението, както и дялът на общината спрямо населението на област 

Пловдив. По брой на населението общината е на дванадесето място в областта, като с по-

малко население са само общините Лъки, Перущица, Брезово, Кричим, Куклен и Сопот. 

Таблица 3.  Дял на населението на община Калояново спрямо населението на област 

Пловдив в % към 31 декември на съответната година  

 

Източник: Национален статистически институт 

Най–голям е броят на населението в общинския център с.Калояново, а най-малък в 

с.Главатар. Данните за броя на населението на общината през последните три години 

сочат тенденция към намаляването му. Спадът за периода 2009 - 2011 г. е с 609 души или 

5,16 %, при средно за областта - 3,05 %. Тази неблагоприятна тенденция в демографското 

развитие може да се види във всички общини на територията на област Пловдив. Сред 

причините за намаляване на населението в общината Калояново са: - изселване на млади 

хора извън територията й, висока смъртност и ниска раждаемост. 

Таблица 4. Население по местоживеене, област, община и населени места към 

01.02.2011г. 

Населени места Общо Мъже Жени 

България 7 364 570 3 586 571 3 777 999 

Пловдив 683 027 329 900 353 127 

Община Калояново 11 879 5 840 6 039 

с.Бегово 758 369 389 

с.Главатар 212 99 113 

с.Горна махала 292 130 162 

Област и община  2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Област Пловдив 701 684 696 300 680 884 

Община Калояново 12 402 12 270 11 793 

Дял на населението на 
община Калояново спрямо 
населението на област 
Пловдив в % 

1,77 % 1,76 % 1,73 % 
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с.Долна махала 417 204 213 

с.Дуванлий 548 275 273 

с.Дълго поле 2 097 1 024 1 073 

с.Житница 1 524 760 764 

с.Иван Вазово 310 149 161 

с.Калояново 2 512 1 226 1 286 

с.Отец Паисиево 224 124 100 

с.Песнопой 624 307 317 

с.Ръжево 269 133 136 

с.Ръжево Конаре 1 528 747 781 

с.Сухозем 160 89 71 

с.Черноземен 404 204 200 

Източник: Национален статистически институт 

В етническата структура на населението в община Калояново преобладава 
българската група, следвана от ромската и турската. 

Таблица 5.  Етническа структура на населението 

Население по етнически групи, област, общини и възрастови групи към 01.02.2011 г. 

 Етническ
а група 

Възрастови групи 

 Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 + 

О
БЛ

АС
Т 

П
Л

О
ВД

И
В 

Българска 540303 39679 44104 67947 79920 75646 78529 73946 55085 25447 

Турска 40255 4981 5609 7447 6415 5924 4871 2994 1514 500 

Ромска 30202 6373 5472 5505 4778 3535 2579 1366 518 76 

Друга 3985 118 247 564 520 584 770 555 373 254 

Не се само 
определя 

5628 2399 563 684 556 485 442 296 139 64 

Общо 620373 53550 55995 82147 92189 86174 87191 79157 57629 26341 

КА
Л

О
ЯН

О
ВО

 

Българска 10369 535 768 928 1007 1240 1495 1730 1834 832 

Турска 549 96 90 82 109 53 69 32 14 4 

Ромска 742 169 145 150 101 86 48 30 11 2 

Друга 15 0 1 1 4 1 3 1 4 0 

Не се само 
определя 

23 19 0 1 1 1 1 0 0 0 

Общо 11698 819 1004 1162 1222 1381 1616 1793 1863 838 

Източник: Национален статистически институт 
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По отношение на религиозната (конфесионалната) структура в община 

Калояново преобладава населението, изповядващо източно православие, следвано от 

общности, изповядващи католицизма и исляма. 

Таблица 6.  Конфесионална структура на населението 

Население по вероизповедание, области и общини към 01.02.2011 година 

Област 
Вероизповедание 

Възрастови групи 

Община Общо 0 - 9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 + 

О
БЛ

АС
Т 

П
Л

О
ВД

И
В 

Общо 535272 38409 46074 70170 80270 76446 77242 70724 52200 23737 

Източноправославно 428078 24669 33182 52699 63623 61493 63899 60996 46127 21390 

Католическо 19502 1127 1674 2584 2725 3050 2979 2570 2054 739 

Протестантско 6183 612 901 904 1126 916 683 527 364 150 

Мюсюлманско 
сунитско 

35141 3130 4823 6765 5967 5338 4457 2753 1428 480 

Мюсюлманско 
шиитско 

915 73 114 167 136 149 118 90 49 19 

Мюсюлманско 263 8 24 42 29 53 42 24 34 7 

Арменско апостоли- 
ческо православно 341 9 17 42 33 33 64 67 35 41 

Израелтянско 70 2 2 3 8 5 10 18 8 14 

Друго 676 25 82 123 132 112 92 63 28 19 

Нямам 12528 1303 1341 1918 2029 1781 1631 1289 839 397 

Не се самоопределям 31575 7451 3914 4923 4462 3516 3267 2327 1234 481 

КА
Л

О
ЯН

О
ВО

 

Общо 11198 735 947 1096 1165 1333 1563 1752 1815 792 

Източноправославно 7295 334 501 606 661 815 1054 1310 1380 634 

Католическо 2630 150 231 298 303 385 367 360 391 145 

Протестантско 46 6 3 6 4 7 4 7 4 5 

Мюсюлманско 
сунитско 646 97 123 96 121 62 82 44 17 4 

Мюсюлманско 
шиитско 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

Мюсюлманско 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Арменско апостоли- 
ческо православно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Израелтянско 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Нямам 298 50 50 47 36 38 39 21 16 1 

Не се самоопределям 275 96 38 41 39 25 16 10 7 3 
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Намаляването на населението е един от основните неблагоприятни фактори за 

бъдещото развитие на общината по отношение на възпроизводствения потенциал. Това от 

своя страна ще доведе до ограничаване на работната сила, а оттам и до намаляване на 

икономическия потенциал. 

 

Таблица 7.  Естествен прираст на населението 

 

От таблицата по-горе се вижда, че отрицателният естествен прираст на населението 

в общината през последните години е с доста по-големи стойности от средните за 

страната, района за планиране и областта. Все пак през 2011 г. се забелязва намаляване на 

тези стойности спрямо предходната година, на фона продължаващата негативна 

тенденция на по-горните статистически нива. 

Половата структура на населението представлява основна демографска 

характеристика и е от съществено значение за естественото възпроизводство, брачността, 

социалния статус и участието в трудовия процес. За община Калояново като цяло тя показва 

малък превес на броя на жените над този на мъжете, като относителните дялове се 

запазват в сравнително стабилни граници - от средно 49,2 % за мъжете и 50,8% - за 

жените. От демографска гледна точка най-благоприятна е балансираната половата 

структура, при която е налице запазване на лекия превес на мъжете до пенсионна възраст. 

Обратната тенденция обаче е характерна, както за община Калояново, така и за областта, 

и страната. 

Динамиката на половата структура на общината може да бъде проследена в 
долните две таблици: 

 

Статистически райони, 

области и общини 

2008 2009 2010 2011 

брой 
на 

1000 
души 

брой 
на 

1000 
души 

брой 
на 

1000 
души 

брой 
на 

1000 
души 

България -32 811 -4,3 -27 112 -3,5 -34 652 -4,6 -37 412 -5,1 

Южен централен район  -5 881 -3,8 -4 327 -2,8 -5 764 -3,8 -6 629 -4,5 

Област Пловдив -2 496 -3,5 -1 711 -2,4 -2 536 -3,6 -2 580 -3,8 

Община Калояново -217 -17,2 -179 -14,3 -243 -19,7 -220 -18,6 
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Таблица 8.  Полова структура на населението в община Калояново 2007-2011 г. 

Източник: Национален статистически институт 

Таблица 9.  Полово съотношение 2007-2011 г.(брой жени на 1000 мъже) 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 

Област Пловдив 1079 1079 1078 1079 1070 

Община Калояново 1027 1027 1032 1035 1034 

Възрастова структура на населението. Продължилите през последните няколко 

десетилетия негативни тенденции в демографските процеси водят до задълбочаване на 

процеса на застаряване на населението, което от своя страна се отразява негативно и 

върху формирането на трудовия потенциал и възпроизводството на населението в 

общината. 

Таблица 10.  Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. 

Възраст Област Пловдив Община Калояново 

 Брой % Брой % 
0-4 32435 4,75 421 3,54 
5-9 29488 4,32 420 3,54 

10-14 28784 4,21 496 4,18 
15-19 34191 5,01 530 4,46 
20-24 45089 6,60 587 4,94 
25-29 47336 6,93 597 5,03 
30-34 51161 7,49 608 5,12 
35-39 50107 7,34 644 5,42 
40-44 47867 7,01 673 5,67 
45-49 46071 6,75 734 6,18 
50-54 48931 7,16 841 7,08 
55-59 46128 6,75 793 6,68 
60-64 48068 7,04 926 7,80 
65 + 127371 18,65 3609 30,38 

Общо 683 027 100 11879 100 
Източник: Национален статистически институт 

 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Мъже 6 303 49,3 6 205 49,3 6 104 49,2 6 029 49,1 5 840 49,2 

Жени 6 471 50,7 6 375 50,7 6 298 50,8 6 241 50,9 6 039 50,8 

Общо 12 774 100 12 580 100 12 402 100 12 270 100 11 879 100 
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От посочените данни е видно, че най-висок спрямо общото население на общината 

е делът на жителите на възраст над 65 год. – 30,38%, което отново показва негативната 

тенденция за застаряването на населението на общината. За сравнение процента на 

населението на област Пловдив на възраст над 65 год. спрямо общия брой е 18,65%. 

Таблица 11.  Отношение на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години 

към населението на възраст от 15 до 64 год. /Коефициент на възрастова зависимост/ 

Статистически район, 

област и община 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Област Пловдив 44,2% 44,8% 45,8% 48,2% 

Община Калояново % 71,6% 72,4% 72,0% 73,2% 

Източник: Национален статистически институт 

Като цяло възрастова структура на населението в областта е по-благоприятна от 

тази в страната и се характеризира с висок дял на населението във възрастовия диапазон 

от 15 до 64 г., от която основно се формира и трудовият потенциал на областта. 

Същевременно, обаче община Калояново е общината с най-влошени стойности на 

коефициента на възрастова зависимост - /73,2 %/, през 2011 г. Това предполага, че при 

ръст на икономическото развитие на общината може да се стигне до недостиг на работна 

ръка. 

 

3. Икономическо развитие на общината 

3.1 Икономика 
Икономиката в общината се характеризира с преобладаващ дял на селското 

стопанство спрямо промишленото производство, като делът на селското стопанство 

продължава да се увеличава за сметка на промишлеността. 

Структуроопределящи отрасли на местната икономика са селското стопанство, 

хранително-вкусовата, дървообработващата, мебелната и шивашката промишленост.  

Насоките за развитие на икономиката в общината следва да са преди всичко към 

използване на местните ресурси и тясното обвързване на производството на суровини с 
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преработката им. Има много добра обезпеченост от местни суровини - зърнени култури, 

плодове и зеленчуци. Ключови за икономиката на общината са: 

- „ДЕЛИКАТЕС 2“ ООД – Производство на меса и колбаси с производствена база в 

с.Житница; 

- „КИТТНЕР БЪЛГАРИЯ“ ООД – Производство на машини за хранително- 

вкусовата промишленост с производствена база в с.Калояново; 

- „МАРЕЛИ“ ЕООД - Производство на осветителни тела с производствена база в 

с.Дуванлий; 

- „ДИЕКС“ ООД – Производство на мъжко и детско бельо с производствена база в 

с.Дълго поле; 

- „ЕКОМИС“ ООД – Варов и бетонен център с производствена база в с.Житница; 

- ЕТ „ИВАР – ЙОРДАН АРАБАДЖИЙСКИ“ - изработка и монтаж на улуци с 

неограничени дължини, различни цветове и всички необходими свързващи и 

закрепващи елементи с производствена база в с.Калояново; 

- ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ГЪРКОВ – ГРЪКА“ - производство, доставка и монтаж на 

мебели за дома, офиса и магазина с производствена база в с.Калояново; 

- „НАРА ГЕО“ ООД – преработка на етеричномаслени култури и производство на 

продукти от тях с производствена база в с.Отец Паисиево. 

 

 

Таблица 12.  Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по 

групи предприятия според броя на заетите в област Пловдив и община 

Калояново 

Общини / Групи 
предприятия 

Брой 
единици 

Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

брой хиляди левове 

2008 година 

Област Пловдив 29 482 9 890 888 17 272 683 15 692 776 

Микро до 9 заети 26 345 1 618 122 3 811 468 3 468 974 

Малки от 10 до 49 2 530 2 096 788 4 225 992 3 849 438 

Средни от 50 до 249 538 2 866 066 5 415 503 4 935 289 

Големи над 250 69 3 309 912 3 819 720 3 439 075 

 Калояново 231 67 096 87 588 78 268 

Микро до 9 заети 196 11 524 17 541 14 346 
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Икономиката на област Пловдив е добре представена на национално ниво по 

редица показатели. В област Пловдив през 2011 г., са работили 34 214 предприятия, чиито 

нетни приходи от продажби възлизат на 16 500 000 хил.лева. Като част от икономиката на 

област Пловдив регистрираните 339 предприятията от община Калояново имат 0,5 % от 

тези нетните приходи от продажби. Положителна е тенденцията за нарастване на броя на 

Малки от 10 до 49 30 22 675 36 427 30 940 

Средни от 50 до 249 5 32 897 33 620 32 982 

2009 година 

Област Пловдив 34 376 9 118 467 15 887 495 14 535 452 

Микро до 9 заети 31 231 1 583 687 3 952 031 3 550 323 

Малки от 10 до 49 2 589 1 934 109 4 695 561 4 370 497 

Средни от 50 до 249 494 2 631 276 3 798 888 3 470 349 

Големи над 250 62 2 969 395 3 441 015 3 144 283 

 Калояново 295 61 971 79 343 71 776 

Микро до 9 заети 267 12 844 22 285 18 585 

Малки от 10 до 49 23 12 203 19 706 16 473 

Средни от 50 до 249 5 36 924 37 352 36 718 

2010 година 

Област Пловдив 34 230 9 217 112 16 506 232 15 284 827 

Микро до 9 заети 31 302 1 509 052 4 135 307 3 801 906 

Малки от 10 до 49 2 409 1 887 873 4 810 208 4 499 740 

Средни от 50 до 249 450 2 325 733 3 644 016 3 386 937 

Големи над 250 69 3 494 454 3 916 701 3 596 244 

 Калояново 331 59 684 75 662 67 317 

Микро до 9 заети 304 13 797 24 180 19 381 

Малки от 10 до 49 24 .. .. .. 

Средни от 50 до 249 3 .. .. .. 

 2011 година 

Област Пловдив 34 214 10 307 115 17 868 243 16 530 656 

Микро до 9 заети 31 285 1 610 758 4 062 291 3 670 086 

Малки от 10 до 49 2 415 1 988 524 4 845 865 4 511 930 

Средни от 50 до 249 448 3 001 621 5 018 640 4 677 282 

Големи над 250 66 3 706 212 3 941 447 3 671 358 

 Калояново 339 69 893 87 791 77 947 

Микро до 9 заети 316 18 415 31 064 25 339 

Малки от 10 до 49 19 13 011 18 162 14 702 

Средни от 50 до 249 4 38 467 38 565 37 906 
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икономическите субекти за периода 2008 - 2011 г., въпреки негативните влияния на 

икономическата криза. 

Графика 1. Брой предприятия в община Калояново за периода 2008 – 2011 

 

През 2011 г. произведената продукция в общината достига 69 893 хил. лв., като е 

отчетено увеличение от 17% спрямо предходната година. Най-висок е делът на 

микропредприятията /до 9 заети лица/ – 93,2 % от общия брой, които са произвели 26,3% 

от продукцията. Малките предприятия /от 10 до 49 заети/ са 5,6 % и формират 18,6 % от 

обема на продукцията. Делът на средните /от 50 до 249 заети/ предприятия от общия брой 

е незначителен – съответно 0,2%, но произведената продукция в тях достига общо 55,1%. 

Графика 2.  Структура на предприятията в община Калояново 

 

Въпреки високият процент на възрастни лица, живеещи в малките села на 

общината, ограничените възможности за трудова реализация и големия брой лица и 

домакинства, занимаващи се със земеделие, населението в община Калояново не е с най-

ниските доходи в област Пловдив. 
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Таблица 13.  Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение 

Статистически 
райони, области и 

общини 
2008 2009 2010 

България 6 538 7 309 7 777 

Южен централен район  5 268 5 835 6 197 

Област Пловдив 5 390 6 054 6 462 

Калояново 4 569 5 165 5 656 

 

За последните три години, за които има информация /2008 - 2010 г./, община 

Калояново е на 9-то място сред 18 общини от областта по размер на годишна работна 

заплата. За сравнение средната годишна заплата за страната през 2010 г. е била 7 777 лв., а 

средната заплата в общината за същия период е 5656 лв. 

Таблица 14.  Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия 

с натрупване към 31.12. /хил. евро/ 

Статистически 
райони и области 

2008 2009 2010 2011 

Област Пловдив 928 811,7 863 319,9 1 118 325,3 1 259 572,0 

Калояново 854,4 1 943,1 1 886,8 1 107,5 

 

През последната отчетена година 2011 г. е налице тенденция за намаляване на 

преките чуждестранни инвестиции на територията на общината и връщането им към 

нивата от 2008 г. 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

Като цяло може да се направи извода, че за развитие на местната икономка има 

следните предпоставки: 

- Наличие на изградена транспортна и комунална инфраструктура; 

- Наличие на фирми с потенциални условия за технологично обновяване и 

увеличаване на производствата; 

- Близост до център с научен и изследователски потенциал; 
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- Близост до функциониращ международен панаир, като пазар на водещи 

технически постижения и средище за бизнес срещи, контакти и обмяна на опит с 

над 40 международни и национални изложения, изграждащ бизнес партньорства 

и условия за нови пазари; 

- Предприети действия от страна на общината за привличане на инвестиции – 

български и чуждестранни; 

- Предпоставки за развитие, укрепване и разширяване на МСП и за създаване на 

нови. 

 

3.2 Селско стопанство 

 Броят на земеделските стопанства в община Калояново е 1729, което представлява 

5,7 % от стопанствата в област Пловдив. Стопанствата в община Калояново са 

разнообразни, както по отношение на тяхната специализация, така и по отношение на 

размера им. Средната използвана земеделска площ (ИЗП) е 107,9 дка при средна за 

областта 68,5 дка и 101,3 дка за страната. 64 стопанствата не разполагат с ИЗП и са 

специализирани в животновъдството.  

 Таблица 15.  Брой на земеделските стопанства в община Калояново към 2010 г. 

 Земеделските стопанства, които обработват до 10 дка са 1 078 бр. или 62,3 % от 

всички стопанства, но обработват само 66 696 дка /2,17 %/ ИЗП. Стопанствата, които 

обработват над 500 дка ИЗП са 57 бр. или 3,3 %, но делът им обхваща 76,4 % от общата 

ИЗП. 

 
Общ брой 

земеделски 
стопанства 

Брой 
земеделски 
стопанства с 

ИЗП 

ИЗП 

/дка/ 

Средна 
ИЗП 

/дка/ 

Брой 
земеделски 
стопанства 

без ИЗП 

Общо за 
страната 370 222 357 074 

36 
169 647,30 101,29 13 148 

Общо за 
областта 30 445 29 380 2 011 837,5 68,5 1065 

Калояново 1 729 1 665 179 626,6 107,9 64 
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Таблица 16.  Разпределение на стопанствата в областта и общината по размера на 

тяхната ИЗП към 2010 г. 

 

Общо (вкл. 

стопантва без ИЗП) ИЗП=0 

ИЗП>0.00 & 

ИЗП<10.00 

ИЗП>=10.00 & 

ИЗП<20.00 

ИЗП>=20.00 & 

ИЗП<100.00 

ИЗП>=100.00 & 

ИЗП<500.00 ИЗП>=500.00 

Брой 
стопан

ства 
Площ 
(дка) 

Брой 
стопан

ства 

Площ 

(дка) 

Брой 
стопан

ства 
Площ 
(дка) 

Брой 
стопан

ства 
Площ 
(дка) 

Брой 
стоп
анст

ва 
Площ 
(дка) 

Брой 
стопа
нства 

Площ 
(дка) 

Брой 
стопа
нства Площ (дка) 

България 370 222 36169647     13 148 0 248 015 816 280  46 944  625 507 41 124   1 631 423     2 828 2 786 112 8 163 30 310 325 

Общо за 
областта 

30 445 2 011 837     1 065 0 19 570 66 695 4 301   57 691,9 4 079 159 789      870 183 097 560 1 544 564 

Калояново 1 729 179 626        64 0 1 078 3 912 195   2 696,4 235  10 212      100 21 988 57 140 816 

 

Зърнените и техническите култури заемат над 60 % от ИЗП на общината. Площите със 

зърнено-житни култури са заети основно с пшеница, ечемик, царевица за зърно и с ориз. От 

техническите култури най-голям дял се пада на слънчогледа, следван от рапицата, 

маслодайната роза и лавандулата. От овощните насаждения най-разпространени са сливите 

черешите и вишните. Добре представени са и десертните и винените сортове лозя. 

Категории на земеделските земи. Категоризацията на земеделските земи се 

извършва по 10 бонитетни категории, според продуктивните възможности на почвите, 

климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за 

производство на различни видове растителна продукция и наложените ограничения на 

използване на земята. 

Земеделските земи в община Калояново са от втора /най-високата/ до десета 

категория и са разпределени по площи както следва: 

Таблица 17.  Категоризация на земеделските земи в община Калояново 

Категория 
земя 

Общо площ в 
дка 

Общо брой 
имоти 

Среден 
размер на 

имота в дка 

2 1424,394 327 4,36 

3 38067,033 5490 6,93 

4 109995,488 19550 5,63 

5 45858,759 6961 6,59 

6 28142,47 4707 5,98 



Общински план за развитие на община Калояново 2014 – 2020 
 

  22  

7 1144,769 157 7,29 

8 24122,066 5586 4,32 

9 13596,482 3811 3,57 

10 208,347 2 104,17 

 

Важният показател тук е средният размер на един земеделски имот. По този 

показател ясно се вижда, че земеделската земя в общината е силно раздробена, което 

възпрепятства развитието на модерно земеделие и развитието на модерни 

инфраструктури, обслужващи селското стопанство. 

 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, които могат да бъдат направени за 

подобряване на развитието на селското стопанство са: 

- Разпокъсаността на земеделските земи има негативно влияние върху развитието 

на земеделието в общината /62 ,3 % от земеделските производители обработват 

до 10 дка земя/; 

- Необходими са мерки за развитие рационалното и ефективно използване на 

съществуващите природни ресурси на община Калояново, трайното подобряване 

на качеството, маркетинга и екологичността на произвежданата продукция от 

този сектор;  

- Необходимо е да се предприемат мерки за сдружаване и създаване на организации 

на производители, с цел защита на финансово-икономическите им интереси; 

- Насърчаване усвояване на средствата от ПРСР и ДФ „Земеделие”, с цел развитие 

на средния агробизнес. 

 

3.3 Туризъм  

Природни и туристически дадености  

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 
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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.Дуванлий. 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. 

Могилите са идентифицирани (значителна част с наименованията им) от 

топографските карти на общината. 

Във всички села на общината има изградени православни храмове. В три от тях – 

Калояново, Житница и Дуванлий има католически църкви.  

За туристите в региона функционират, както семейни хотели в Калояново, така и 

къщи за гости.  

Хотел Сарай е разположен на 4 км от село Калояново близо до древния град Хисар 

и Тракийската гробница в с. Старосел. Хотелът може да настани общо 44 гости в 16 

двойни стаи, четири стандартни апартамента и два ВИП апартамента. 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. Четири звездният 

хотел има и оборудвана конферентна зала за работни срещи, семинари, презентации. 

СК Тракиец е новооткрит спортен комплекс, намиращ се в непосредствена 

близост до с. Житница и на 30 км северно от Пловдив, както и на 20 км от истрическото 

селище Старосел. СК „Тракиец” е изключително модерно оборудван комплекс за 

любителска и професионална конна езда, който има открит и закрит манеж. Комплексът 

разполага с 9 двойни стаи, 1 студио и 2 апартамента. Ресторантът с капацитет от 100 места 

е подходящ за организирани мероприятия от корпоративен или личен характер - тийм 

билдинги, фирмени обучения, сватби, рождени дни и др. Към ресторантът има прилежащи 

винарна и лятна градина. За релаксацията на своите гости комплексът разполага с парна 

баня и сауна. 

Винарска изба Трифи се намира в община Калояново, село Песнопой. Създадена е 

през 2008 г. с помоща на програма ,,Сапард". Капацитетът на винарната е 100 тона вино 

годишно. Разполага с лични масиви лозя, които се намират в Тракийската равнина. 
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На мястото на старото селскостопанско летище 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 тези спортове. 

Пистата е с обща дължина 1700 м, разположена е на площ от 165 дeкара и е напълно 

обезопасена. Предвиждат се допълнителни подобрения, които ще я разнообразят и 

увеличат дължината ѝ до 2 600 м. Вече има изграден и ресторант към съоръжението. 

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 направен ресторант, нова трибуна и зони за сигурност, 

както и разширен паркинг. Предимство на пистата е, че се намира в центъра на страната и 

е достъпна за голям брой посетители. 

Туризмът в общината е слабо застъпен, но това не означва, че туристическите 

ресурси са ограничени. Налице е голям потенциал за развитие на туризъм, който обаче не 

е усвоен в достатъчна степен. Развитието на алтернативни форми на туризма, като 

религиозен, културен, спортен, селски, винен, опознаветелен е предизвикателство за 

общинската администрация и туристическия бизнес през настоящия програмен период 

2014-2020 г.  

През изминалият програмен период община Калояново опита да разработи 

интегриран регионален туристически продукт, заедно с общините Хисаря и Стрелча. Този 

продукт се основава на сравнителните предимства на територията на трите общини и 

голямото разнообразие от качествени рекреационни ресурси, концентрирани в 

сравнително малка като размер територия, локализирана недалеч от основните 

урбанизирани центрове в южната част страната, явяващи се основни източници на 

туристопоток. В рамките на дестинацията, основата му се формира от сравнително 

развития балнео- и спа- туризъм, основан на наличието на уникални като качества термо-

минерални извори, но не бива да се подценява и утвърждаването на региона през 

последните години, като един от основните производители на маслодайна роза в страната. 

Това е съществен потенциал за привличане на туристически интерес, макар и в 

сравнително кратък като времева продължителност период. Добрите природно–

климатични дадености за отглеждане на лозя и етерично-маслени култури са 

предпоставка за бъдещото изследване на терените и уедряване на отглежданите масиви. 

Това от своя страна ще спомогне за развитие на парфюмерийно-козметичната 

промишленост и винения туризъм. 
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От таблицата по-долу се вижда е че е налице потенциал за развитие на съвместен 

регионален туристически продукт дори и само със съседната на община Калояново, 

община Хисаря. 

 

Таблица 18.  Средства за подслон през 2011 година, реализирани нощувки, приходи 

от нощувки 

 

Приходите от нощувки в Калояново са много малки и не могата да повлият на 

икономическото развитие на общината. Легловата база е слабо развита, като само 6,9 % от 

наличната е била използвана за реализиране на нощувки, което предполага, че 

туристическите забележителности на общината се посещават от туристи, които нощуват 

на територията на съседната община Хисаря или в Пловдив (който е само на 24 км). 

 

4. Социална сфера 

4.1 Здравеопазване 
Системата за здравно обслужване на населението на община Калояново е 

сравнително добре организирана и в значителна степен добре обезпечена материално и 

кадрово. 

Първичната медицинска помощ се осъществява от 9 индивидуални практики – 2 

в с.Калояново и седем в съставните на общината села. На всички лекари са предоставени 

сгради и помещения общинска собственост. 

Център за спешна медицинска помощ - филиал с.Калояново оказва спешна 

медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и 

Статистически 
райони, области 

и общини 

Средс
тва за 
под-
слон 

Легла Легла/ден
онощия 

Брой 
стаи 

Реализирани 
нощувки 

Приходи от нощувки 
/лева 

общо в т.ч. от 
чужденци общо в т.ч. 

чужденци 

България 3 776 283 251 58 855 218 126 017 18 855 331 12 461 275   733 053 423 521 526 830 

Южен централен 
район 795 29 785 9 576 054 14 050 1 637 388 348 968 63 533 282 18 933 294 

Област Пловдив 243 9 546 3 300 357 4 669 669 593 183 376 28 211 423 10 741 484 

Пловдив  150 4 280 1 485 419 2 397 327 270 134 864 16 147 837 
 

8 278 753 

Калояново 2 86 31 390 35 2 155 136 64 311 4 490 

Хисаря 18 1 943 693 882 957 228 552 46 734 9 764 876 2 363 802 
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транспортирането им до евентуалната хоспитализация, като обслужва 15 населени места. 

На центърът са предоставени общински помещения в поликлиниката в с.Калояново. 

Обслужването се извършва от 19 души, от които 6 лекари, 6 медицински сестри, 6 

шофьора и 1 санитарка. Оборудван е с два автомобила – Форд “Транзит”.  

Здравеопазване в училища и детски заведения. Осъществява се от 10 

медицински сестри, които ползват добре оборудвани медицински кабинети за оказване на 

долекарска помощ. 

Амбулатории за първична стоматологична помощ. Осъществява се от 8 

индивидуални практики.  

 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Като цяло здравеопазването е сравнително добре развито. Проблемите са 

свързани основно с материалната база, ограниченото финансиране, както и с 

обслужването на населението от периферните и малките населени места от 

неотложна медицинска помощ. 

Звеното за бърза и неотложна помощ не покрива достатъчно ефективно някои от 

отдалечените населени места. Затруднение е и недостатъчното уплътняване на 

практиките на семейните лекари (в няколко малки населени места практикува един 

семеен лекар). От горепосоченото най-сериозни затруднения изпитват хората с 

увреждания, тъй като няма достатъчно осигурена достъпна среда до медицински и 

специализирани услуги. 

Изолираността на населеното място формира като група в риск: 

- Старите хора в селата, със специален фокус върху самотните стари хора, 

живеещи в отдалечени села; 

- Семействата без/с ниски доходи. 

 

4.2 Образование 

Училища. На територията на общината функционират 5 основни училища, в които 

се обучават общо 619 ученици в 36 паралелки. 
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Таблица 19.  Училища в община Калояново 

Основно училище 

 

Населено място 

 

Брой 
паралелки 

 

Брой 
ученици 

 

Недостиг 

 

ОУ "Иван Вазов" с.Калояново 8 188 9 

ОУ "Отец Паисий" с.Песнопой 6 93 19 

ОУ "Христо Ботев" с.Ръжево Конаре 8 107 29 

ОУ "Христо Ботев" с.Дълго поле 8 157 1 

ОУ "Христо Смирненски" с.Житница 6 74 26 

Общо    36 619 84 

 

Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя 

на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите дава право на Общинските съвети да утвърждават групи и паралелки под 

норматив и допуска до финансирането им. Възползвайки се от това право общината 

дофинансира недостига на ученици в паралелките със средства от общинския си бюджет. 

Таблица 20.  Брой на учениците записани в първи клас на територията на 

община Калояново 

Учебна година Брой 
първокласници 

2008 / 2009 78 

2009 / 2010 89 

2010 / 2011 74 

2011 / 2012 76 

2012 / 2013 75 

Източник: община Калояново 

 

След трайната тенденция през периода 2005 - 2010 г. за намаляване на броя на 

учениците, поради отрицателния демографски прираст /868 ученика през учебната 

2005/2006, спрямо 624 ученика през учебната 2010/2011 г./, през учебната 2012/2013 г. се 

наблюдава задържане на нивото от 2010/2011 г. 

Проследявайки раждаемостта за по-дълъг период, обаче, се очертава тенденция на 

намаляване броя им и респективно стесняване на училищната мрежа. През периодът 2008 

- 2013 г. се наблюдава подобрение на материално-техническата база. Във всички училища 
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има обзаведен компютърен кабинет с по девет компютъра и необходимата периферна 

техника. 

През 2008 - 2009 г. в реултат на успешно реализиран проект по Оперативна 

програма „Регионално равитие” – „Европейски облик на образователната инфраструктура 

в Община Калояново” бе извършен ремонт, включващ подмяна на дограмата и 

топлоизолация на основни и спомагателни сгради в две от училищата – ОУ„Иван Вазов” – 

с.Калояново и ОУ„Христо Ботев” – с.Ръжево Конаре. Подмяна на дограмата бе извършена 

и в ОУ„Христо Смирненски” – с.Житница и ОУ„Христо Ботев” – с.Дълго поле. В 

началото на 2014 г. предстои саниране сградата на ОУ„Христо Ботев” – с.Дълго поле, в 

резултат на реализация на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

ОУ„Христо Ботев” - Дълго поле, община Калояново” финансиран по националната схема 

за зелени инвестиции на Националния доверителен Екофонд в размер на 121 146 лв. 

В общинските училища работят 114 души, от които 89 са педагозите и 25 - 

непедагогически кадри. 

Детски градини. В момента в 8 селища на общината съществуват 2 ОДЗ и 6 ЦДГ с 

16 групи. В тях са обхванати 323 деца, от тях 33 са в яслена група. С решение на 

Общински съвет - Калояново и последвалите  заповеди на Кмета на общината са разкрити 

яслени групи в ЦДГ„Детелина – с.Калояново и ЦДГ„Детски свят” – с.Житница и 

съответно преобразувани в ОДЗ. Три от ЦДГ са разположени в сгради, строени за такъв 

вид заведения, а останалите пет – в сгради, пригодени за това. През 2008 - 2009 г. в три от 

градините /ОДЗ „Детелина – с.Калояново, ОДЗ„Детски свят” – с.Житница и ЦДГ„Радост” 

– с.Бегово), по същия проект от ОПРР са извършени ремонти, включващи подмяна на 

дограмата и топлоизолация на основни и спомагателни сгради. Предстои основен ремонт 

на покривната конструкция на ОДЗ„Детски свят” – с.Житница. Изцяло е подновена 

сградата на ЦДГ„Иглика” – с.Дуванлий. В ЦДГ„Първи юни” – с.Дълго поле е монтирана 

нова отоплителна инсталация на течно гориво и е подменена дограмата. 

За израстването и възпитанието на децата от ЦДГ се грижат 68 души, от тях 32 

педагози, от които 20 с висше образование. Обслужващият персонал е от 36 души. 

 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

Основен проблем в община Калояново през последните години е запълването на 

паралелките в училищата до необходимия минимум, което налага сформиране на сляти 
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паралелки. Качеството на образованието в тези паралелки е по-ниско и учениците 

излизат неконкурентоспособни на национални изпити и конкурси, въпреки усилията на 

учителите. Необходимо е да се предприемат мерки учениците и от малките населени 

места да получат достъп до съвременните форми на обучение. 

Необхванатите деца в училище за 2009 г. са 9 на брой, за периода 2012 / 2013 са 2. 

Децата отпаднали от училище съответно през 2007 – 2008 г. са 30, през 2008 – 

2009 г. - 32 и през 2009 – 2010 г. са 26. 

Основните причини, които оказват влияние за отпадане от училище са: 

1. Неграмотност и незаинтересованост на родителите в редица случаи и 

омаловажаването на необходимостта от обучение на децата; 

2. Лошо икономическо състояние на семейството, в което детето живее и то най-

вече в етническите малцинства; 

3. Придържането към определени културни стереотипи, особено когато 

семейството живее в компактна група сред представители на съответния 

етнос; 

4. Трудности, които детето среща в училище, интерес към учебния процес и 

произтичащото от него желание/нежелание да посещава училище, конфликтни 

отношения със съученици и/или учители, качество и методи на преподаване в 

подкрепа на децата с трудности при усвояване на учебния материал. 

 

4.3 Социални услуги 
Промяната в Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му в 

началото на 2010 г. въвежда нов подход в развитието на социалните услуги, чрез 

планиране на разкриването,  закриването, промяната на капацитета и предоставянето им 

на общинско и областно ниво на базата на анализ от потребностите от социални услуги в 

общината. Промените в основните документи определящи държавната социална политика, 

имат за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от 

различните рискови групи. В тази връзка на основани чл. 36 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, общинската администрация е изготвила 

стратегия за развитие на социалните услуги, която има за цел да постави основата за 

планирането на социалните услуги за периода 2011 – 2015 год. В изпълнение на чл. 36б, 

ал. 5, от същия правилник общинската администрация ежегодно изготвя а Общински 

съвет приема годишен план за развитие на социалните услуги на общината. 
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Според приетия Годишен план за развитие на социалните услуги през 2014 г. на 

територията на община Калояново ще се предлагат следните социални услуги: 

Таблица 21.  Социални услуги предлагани на територията на община 

Калояново към 2014 г. 

№ Вид на социалната услуга 

 

Брой Капацитет Персонал Източници на 
финансиране 

1 Дом за възрастни хора с деменция „Св. 
Св. Дамян и Козма” с.Горна Махала 

1 60 35 ДДД 

2 Дневен център за стари хора в с.Долна 
Махала 

1 20 3 ДДД 

3 Домашен социален патронаж – с.Горна 
Махала 

1 90 7 Общински 
бюджет 

4 Отпускане на помощи по решение на 
общински съвет Калояново 

- Според 
потребно

сти 

 Общински 
бюджет 

5 Проект „Подкрепа за достоен живот” 1 24 24 Проектно 
фианансиране 

6 Проект „Помощ в дома” 1 60 40 Проектно 
финансиране 

 

Дом за възрастни с деменция “Св.св. Козма и Дамян” – с. Горна Махала, 

община Калояново. Домът за възрастни с деменция е специализирана институция, която 

предоставя комплекс от медицински и социални услуги на лица, които са с доказано 

заболяване деменция – комплекс от симптоми, които могат да бъдат предизвикани от 

различни болести, влошаващи функцията на мозъка. ДВД в качеството си на 

специализирана институция предоставя социални услуги за хора с психични страдания и 

интелектуален дефицит. Спецификата на заболяването на домуващите прави 

самообслужването им почти невъзможно. Основните им жизнени потребности се 

задоволяват почти изцяло с усилията на персонала на институцията. Изключително много 

грижи се полагат и за поддържане на помещенията в хигиенните норми, изисквани от 

стандартите за здравословна жизнена среда. Капацитетът му е 60 места, като настанените 

хора са от цяла България. В социалното заведение като обслужващ персонал работят 35 

лица – медицински сестри, лекар – специалист, рехабилитатор, болногледачи, социални 

работници и др. Ежедневно те са в контакт, както с клиентите, с техните потребности, 

така и с техните близки.  

Дневен център за стари хора е създаден по програма ФАР BG 2004/016-

711.01.02-2.4.52 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
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общността за рискови групи“. След неговото приключване той става делегирана от 

държавата дейност, със Заповед № РД 01-1248/06.11.2008 г. на изпълнителния директор на 

АСП. Услугата се предоставя на хора от цялата община, като за тази цел е закупен 

Микробус, също по проекта, който осигурява превоз на хората от населените места. В 

центърът работят трима души – управител /той е и социален работник/, домакин и 

хигиенист. 

Изпълнението на услугата в общността позволява на хора от община Калояново да 

получават комплекс от медицински, социални и образователни услуги; пълно обслужване 

през деня; преодоляване на изолираността им; осъществяват социални контакти. Развиват 

се различни умения, извършва се музикотерапия, функционална трудотерапия. 

Образователните резултати са: - повишена образователна култура, посетени 

забележителности и културни мероприятия, проведени срещи, и споделени знания и 

умения. Социалната услуга е предназначена за хората на пенсионна възраст в община 

Калояново и капацитета на дома е 20 човека. 

Социална услуга „Домашен социален патронаж” е предназначена за 90 

потребители. Тази социална услуга е добре развита и отговаряща на потребностите на 

целевата група - на хората с увреждания и възрастните хора. Трябва да се потърсят 

възможности за разширяване, както на териториалния обхват на услугата, така и на 

включените дейности, като се осигури допълнително финансиране за това, включително и 

по проекти. Към момента услугата се финансира изцяло от общинския бюджет. 

Проект „Подкрепа за достоен живот” Община Калояново е партньор на 

Агенцията за социално подпомагане по проект: „Подкрепа за достоен живот“ по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи“ по 

ОП“Развитие на човешките ресурси“2007-2013 г. (ОПРЧР). По настоящата схема към 

момента 24 лични асистенти предоставят почасови социални услуги на 24 потребители. 

Това са лица със 90 и над 90 на 100 процента нетрудоспособност, потребност от чужда 

помощ и деца с 50 и над 50 процента ТЕЛК. Предоставените социални услуги са 

доставяне и приготвяне на храна, пазаруване и снабдяване с необходимите продукти и 

лекарства, помощ за поддържане на лична хигиена и хигиена в жилищните помещения 

обитавано от лицето, помощ при общуването и поддържането на социални контакти, 

развлечения и занимания в дома и извън него. 

Проект “Помощ в дома”. Услугата е нова за община Калояново и се финансира по 

схема “Помощ в дома” на ОПРЧР. Целта на проекта на общината по тази схема е да се 

приложи нов подход в предоставянето на социални услуги в домашна среда, чрез 
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доразвиване на действащите социални услуги и вкарването по иновативен начин на три 

типа почасови социални услуги в 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”. Социалната услуга е за 60 потребители, от които 50 лица с 

трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване включително 3 

деца и 10 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

 

Таблица 22. Планирани нови социални услуги в община Калояново по Направленията 
спрямо Общинската стратегията за развитие на социалните услуги 
(2010 - 2015) 

№ Вид на социалната услуга 

 

Брой Капацитет Персонал Източници на 
финансиране 

1 Център за обществена подкрепа 1 30 3 Проектно 

Финансиране 

2 Приемна грижа 1 10 10 Проектно 
финансиране 

3 Личен асистент - 24 24 Проектно 
финансиране 

ДДД 

4 „Предоставяне на почасови социални 
услуги на хора с увреждания, в т.ч. деца и 
възрастни хора с невъзможност за 
самообслужване от звено за социални 
услуги в домашна среда към Домашен 
социален патронаж при община 
Калояново” 

- 60 40 Проектно 
финансиране 

ДДД 

 

 

4.4 Спорт 
 

На територията на община Калояново има четири спортни клуба: 

 три футболни клуба: ФК “Житница”, ФК “Калояново”, ФК “Черноземен”; 

 баскетболен клуб “Калояново”; 

 детско-юношески ФК с.Калояново. 
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Спортните съоръжения в с.Житница и с.Черноземен са в не добро състояние - 

амортизирани и не отговарят на съвременните изисквания. В най-добро състояние е 

спортен комплекс “Асен Гаргов” в с.Калояново. Спортните бази са общинска собственост. 

В не добро състояние са физкултурните салони към ОУ„Христо Смирненски“ 

с.Житница и ОУ„Христо Ботев“ - с.Дълго поле. Добре поддържана е спортната база към 

следните учебни заведения в общината: 

 ОУ “Иван Вазов” - с.Калояново – спортна зала, 

 ОУ “Христо Ботев” - с.Ръжево Конаре – физкултурен салон, 

 ОУ “Отец Паисий” - с.Песнопой – физкултурен салон. 

За спортната дейност и поддръжката на спортните бази в община Калояново 

отговарят 6 човека, разпределени в с.Калояново, с.Житница и с.Черноземен. 

Писта „Дракон” е първата и единствена по рода си частна писта за провеждане на 

авто и мото състезания в България. Изградена в началото на лятото на 2005 г. тя е домакин 

на многобройни спортни прояви и доби широка популярност сред любителите на 

високите скорости. Пистата е с обща дължина 1700 м, разположена е на площ от 165 

дeкара, дължина 580 м и е напълно обезопасена. Ежегодно на пистата се провеждат два 

кръга от националния шампионат за туристически автомобили, многобройни маркови 

събори, тунинг шоута и редовни мотоциклетни и автомобилни тренировъчни дни и 

любителски шампионати. Географското й разположение обуславя нейната достъпност за 

зрители от цялата страна, а мекият климат позволява използване на съоръжението през 

голяма част от годината. 

 

4.5 Пазар на труда 
 

По данни на ДБТ – Марица се запазва тенденцията достъпът до заетост да е най-

силно ограничен за няколко специфични групи безработни: - хора с основно и по-ниско 

образование; - безработни младежи на възраст 18 – 29 години; - хора в предпенсионна 

възраст; - хора с увреждания в трудоспособна възраст; както и за хора от етническите 

малцинства. 
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Таблица 23.  Регистрирани безработни и равнище на безработица в областта и 

община Калояново за периода 2009-2012 г. 
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Калояново 
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% 
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% 
514 

12,9

% 

 

Графика 3.  Регистрирани безработни и равнище на безработица в областта и 

община Калояново за периода 2009-2012 г. (в проценти) 
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Още от възникването си през епохата на Възраждането, народните читалища се 

превръщат в люлка на българската духовност. Тяхната културна мисия остава все така 

актуална през годините, а дейността им – богата, утвърждаваща нравствените ценности. В 
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измененията на цитирания закон, влезли в сила през месец юни 2009 г. е извършена 

пререгистрация, след която неработещите читалища в Главатар и Сухозем не са 

пререгистрирани. В момента върви подготовка по преобразуването им във филиали на 

читалищата, съответно в с.Бегово и с.Ръжево Конаре. Към настоящият момент в община 

Калояново работят 13 читалища, 12 от които членуват в Общинско сдружение „Култура”.  

Субсидираната численост на персонала за читалищата е увеличена през 2012 г.с 

половин щатна бройка целево за библиотекар в Житница по програма „Глобални 

библиотеки” и вече е 10,5 щатни бройки.  

Всички читалища в община Калояново планират и организират дейността си 

съгласно ЗНЧ, общинския културен календар и плана на съответното читалище. Те са 

институциите, които подготвят културните мероприятия от селищен и общински 

характер, свързани с историята на България, официалните и религиозно-обредните 

празници и традициите, свързани с тях. В изпълнение на своите цели и задачи, 

читалищата: 

- уреждат и поддържат общодостъпни библиотеки, читални, фото-фоно и 

филмотеки; 

- развиват и подпомагат любителското творчество; 

- организират школи, кръжоци, курсове и клубове, кино и видеопоказ, празненства, 

концерти и чествания, младежки дейности; 

- събират и разпространяват знания за родния край; 

- създават и съхраняват музейни колекции; 

- предоставят компютърни и интернет услуги; 

- осъществяват социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както 

и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и уплътняването на 

свободното време; 

- развиват културен и семинарен туризъм. 

 

 ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

На територията на общината се открояват някои проблеми, които влияят 

твърде негативно върху читалищната дейност:  

- отрицателният демографски прираст;  

- навлизането на компютъра и новите технологии в бита;  



Общински план за развитие на община Калояново 2014 – 2020 
 

  36  

- ограничените финансови възможности; 

- остарялата, недостатъчна и непрактична материална база;  

- недостатъчната квалификация на кадрите;  

- липсата на новаторство и предприемчивост; 

- недостатъчната работа по проекти с цел привличане на допълнителни 

средства;  

- изоставане във въвеждането на информационните технологии; 

- непрекъснато намаляващият брой на ползвателите на библиотеките във 

всички села, с изключение на тези в Калояново, Житница и Дуванлий, които са 

включени в програма „Глобални библиотеки”. 

 

Насоки за развитие на читалищната и културна дейност на територията на 
общината: 

- Развитие на библиотечната дейност, чрез ускорено въвеждане на новите 

информационни технологии, осигуряване на средства за непрекъснато обновяване 

на библиотечните фондове. 

- Опазване на културното наследство и стимулиране на художествено-

творческите прояви. 

- Развитие на любителското творчество, чрез разкриване на нови състави и 

клубове, съобразно интересите и желанията на населението. 

- Продължаване устойчиво изпълнение на проектите и кандидатстване пред 

донорски организации с нови проекти. 

- Подобряване на материалната база и финансово осигуряване. Строителство на 

самостоятелна читалищна сграда в Калояново. 

- Повишаване капацитета и квалификацията на читалищните работници. 

- Разширяване участието на младежите в различните форми на читалищна 

дейност и в органите за управление на отделните читалища 

 

5. Инфраструктура 

5.1 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 на областния 
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център Пловдив. През шест от селищата минава ж.п линията Пловдив-Карлово, а през 

други три - линията Пловдив-Хисар. 

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 

– Пловдив за периода 2014 - 2020 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. 

- 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 осигурява останалите връзки между населените 

места в общината.  

Таблица 24.  Списък на четвъртокласната пътна мрежа на територията на 
община Калояново  

Път № Наименование на пътя Км положение Общо 

км 

IV-56054 Войводиново-Динк-Чернозем 11+500-24+450 13,00 

IV-64007 ІІ-64-Баня-Сухозем-Ръжево  10+000-26+000 16,00 
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IV-64020 ІІ-64-Иван Вазово 0+000-0+900 0,90 

ІV-64021 ІІ-64-гара Песнопой 0+000-0+800 0,80 

ІV-64022 ІІ-64-Горна Махала 0+000-0+800 0,80 

ІV-64025 Калояново-Ръжево Конаре-Борец 0+000-10+500 10,50 

ІV-64029 ІІ-64 Дълго Поле- Ръжево Конаре 0+000-5+000 5,00 

ІV-64232 Калояново – Старо Железаре 0+000–6+600 7.00 

ІV-64248 Гара Калояново- Съединение 0+000-5+000 5,00 

ІV-64606 ІІІ-646-Неделево – Царимир 9+:700-12+700 3,00 

 

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.  

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. 

Железопътна инфраструктура. През територията на община Калояново 

преминават две ж.п. 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. Железопътните линии са в добро 

техническо състояние и са електрифицирани. „Национална компания железопътна 

инфраструктура” е извършила ремонти на ж.п. гари и спирки. 

През територията на община Калояново преминават две ж.п. 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. Железопътните линии са в добро техническо състояние и са 
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електрифицирани. „Национална компания железопътна инфраструктура” е извършила 

ремонти на ж.п. гари и спирки. 

5.2 ВиК инфраструктура 

Водоснабдяване. Всички населени места в общината са водоснабдени. 

Изградената водопроводна мрежа е 222,15 км, от които 205 км за битови нужди. 

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. Разрешаването на този проблем е приоритет 

на ръководството на общинската администрация в Калояново. Предвид ограниченият 

общински бюджет се разчита предимно на финансиране от ЕС и републиканския бюджет. 

От присъединяването на България като страна членка на ЕС и получаването на достъп до 

средствата от Структурните и Кохезионният фондове до момента са реализирани или се 

реализират проекти, насочени към изграждане на канализационната мрежа на територията 

на общината. 

Таблица 25.  Проекти, насочени към изграждане на канализационната мрежа на 

територията на община Калояново 

Наименова
ние на 

общината 

Наименова
ние на 

населеното 
място 

Наименование на проекта Програмата по 
която е 

реализиран 

Стойност 
на 

проекта 

/в лева/ 

Кратко резюме за 
проекта и ползите от 

него 

Община 
Калояново 

Калояново 
и 

Дуванлий 

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 
за  

(1) доизграждане на 
главни колектори и 
канализационна мрежа от 
смесен тип за селата 
Калояново и Дуванлий  

(2) строителство на 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води за 
селата Калояново и 
Дуванлий, 

(3) ремонт и 
рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа в 
село Калояново” 

Техническа 
помощ за 
подготовка на 
инвестиционни 
проекти по 
приоритетна ос 1 
на Оперативна 
програма 
“Околна среда 
2007 2013 г.” 

1 018 500  доизграждане на главни 
колектори и 
канализационна мрежа 
от смесен тип за селата 
Калояново и Дуванлий  

(2) строителство на 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води за 
селата Калояново и 
Дуванлий, 

(3) ремонт и 
рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа 
в село Калояново 
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Община 
Калояново 

с.Житница Изграждане на 
канализация и 
реконструкция на 
водопроводна мрежа в 
с.Житница , общ 
Калояново 

ПРСР 321 
Основни услуги 
за населението и 
икономиката в 
селските райони 

1 146 000 Изграждане на 
канализация и 
реконструкция на 
водопроводна мрежа в 
с.Житница, 
общ.Калояново 

Община 
Калояново 

с.Ръжево 
Конаре 

Изграждане на 
канализация и 
реконструкция на 
водопроводна мрежа в 
с.Ръжево Конаре , общ 
Калояново 

ПРСР 321 
Основни услуги 
за населението и 
икономиката в 
селските райони 

1 173 770.82 Изграждане на 
канализация и 
реконструкция на 
водопроводна мрежа в 
с.Ръжево Конаре, общ. 
Калояново 

Община 
Калояново 

с.Песнопой Подмяна и изграждане на 
уличен водопровод в 
с.Песнопой, 
общ.Калояново 

ПРСР 321 
Основни услуги 
за населението и 
икономиката в 
селските райони 

26 893.98 Подмяна и изграждане на 
уличен водопровод в 
с.Песнопой, 
общ.Калояново 

 

Резултатите от действия на общинската администрация дават основание да се 

счита, че до края на действието на този документ в 50 % от населени места в общината ще 

има изградена канализационна мрежа и въведена в експлоатация ПСОВ за селата 

Калояново, Дуванлий, Ръжево Конаре и Житница. 

Хидромелиорации. 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 община. Общо напоителната мрежа на територията на Община 

Калояново е 116 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. 

Към момента община Калояново е изпълнила проект по ОП”Регионално развитие” 

- „Корекция на река Пикла в с.Калояново”, с който се постигна ограничаване и 

предотвратяване наводненията на прилежащата територия и се подобри средата и 

качеството на живот на населението. 

Целите, които си поставя общинската администрация за създаване на възможности 

за развитие на модерно земеделие и в частност растениевъдство предполага целенасочена 

интервенция към  възстановяване на мрежата от напоителни канали и съоръжения. 
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5.3 Телекомуникационна инфраструктура 

Достъп до интернет има в общинския център и останалите села. Качеството на 

интернет връзката в отдалечените от общинския център села не е достатъчно добро. 

Покритие с ефирен телевизионен сигнал има за цялата територия на общината. 

Кабелна телевизия ползват само жителите на големите селища.  

Мрежата от пощенски станции е напълно изградена и обхваща всички населени 

места. Предоставят се основните пощенски услуги – доставка на писма и колети, 

изплащане на пенсии, пощенски записи. 

5.4 Алтернативни енергийни източници и енергийна ефективност 

Сумарната средногодишна сума на слънцегреене за района предполага 

използването ѝ за производство на енергия. Подобни инсталации е подходящо да се 

изграждат както за битови нужди, така и за промишлени обекти.  

Общината има разработена Програма по енергийна ефективност за 2012 г., 

съгласно която ще се прилагат мерки, целящи подобряване на енергопотреблението, 

конкурентоспособността и опазването на околната среда. 

Оценявайки високата енергоемкост в различните дейности на общината поради 

наследена енергоинтензивна структура, морално остарели технологии и недостатъчното 

финансиране на енергоспестяващи средства, общинската администрация е оценила 

потенциала за въвеждане на такива мерки в три сектора: 

 Сградният фонд с целеви групи социалната инфраструктура и 

административните сгради; 

 Услугите с целева група уличното осветление и осветлението на 

административните сгради; 

 Възобновяемите енергийни източници. 

За планирането на територията на общината съществени са мерките по третия 

сектор. В този сектор могат да се приложат мерки за енергийна ефективност предимно по 

инициатива на частни инвеститори. С цел намаляване използването на горива, 

замърсяващи по-малко околната среда и растящите изисквания на населението по 

отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот, 

предотвратяването и решаването на екологичните проблеми в общината ще се 

предприемат действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите 
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за въвеждане и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. През 

последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне 

на вода, тъй като за нашата климатична зона слънчевите системи могат да доставят от 50 

до 75 % от потребностите от топла вода. Териториалното разположение на Общината дава 

големи възможности за изграждане на фотоволтаични системи. За последните три години, 

вследствие на заявен инвеститорски интерес са издадени 27 бр. разрешения за изработка 

на ПУП за изграждане на обекти за производство на електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници на територията на Община Калояново. От тях за 17 обекта са 

одобрени подробни устройствени планове и обектите са в процес на проектиране. Към 

декември 2012 г. действащи обекти за производство на електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници на територията на Община Калояново са десет фотоволтаични 

парка. Те са разположени по 1 брой в селата Калояново, Бегово, Ръжево, Ръжево Конаре, 

Горна Махала, Сухозем и 4 броя в Дуванлий. Съществена мярка по енергоефективността е 

стимулирането на селскостопанските производители за използването на биомаса като 

голям потенциал за производството на биогаз. Други източници на алтернативна енергия 

са минералните извори край с. Песнопой /за отопление и оранжерийно производство/ и 

използването на биомаса за производство на метан. 

 

6. Качество на околната среда 

Екологичната характеристика на община Калояново 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 замърсявания. 

6.1 Състояние на атмосферния въздух 

Съгласно утвърденият списък на районите за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух от МОСВ за община Калояново не се изготвят индивидуални 

програми. В съответствие с нормативната уредба1 територията на страната е районирана с 

цел оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. На територията на област 

Пловдив попадат райони с № 9, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Тези райони са категоризирани в 

три групи. Община Калояново попада в Трета група: Райони с № 30 /общините Марица, 

Родопи, Брезово, Раковски, Калояново, Съединение и Хисаря/, № 31 /общините Кричим и 

                                                             
1 Наредба № 7 към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) ДВ бр.45/99 год. 
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Перущица/ и № 32 /община Садово/. В тези райони нивата на замърсителите не 

превишават долните оценъчни прагове.  

 Основен замърсител на въздуха в община Калояново са ФПЧ /Финни прахови 

частици/. Главните причини са лошото състояние и поддръжка на пътната 

инфраструктура, както и вида на използваните енергоресурси в битовия сектор. 

6.2 Отпадъци. Система за управление на отпадъците 

Отпадъците, които се събират организирано на територията на община Калояново 

са предимно битови. От началото на 2010 г. във всички населени места на община 

Калояново са разположени 864 броя контейнери тип ”Бобър”, с обем 1,1 куб.м. В по-

големите населени места кратността на сметоизвозването е 3 пъти месечно, а в по-малките 

два пъти месечно. Депонирането на генерираният битов отпадък се извършва на 

регионално депо Карлово. 

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. Разположени са 72 бр. контейнери тип “Бобър” – жълти, с 

вместимост 1100 л за събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки, 59 броя 

контейнери тип „Иглу” – зелени, с вместимост 1400 л за събиране на стъклени опаковки и 

в 20 домакинства са раздадени жълти фамилни кофи с обем 120 л за събиране на 

опаковки. 

Във връзка с организиране и прилагане на система за разделно събиране на 

отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, генерирани на 

територията на община Калояново през 2011 г. се сключи договор с “НУБА 

РЕЦИКЛИРАНЕ” АД. За целта на територията на общината са разположени 12 малки 

контейнера за събиране на излезли от употреба батерии. 

6.3 Зелена система 

Зелените площи в населените места от общината са разположени предимно в 

централните части на селата. Състоянието им е много по-добро в сравнение с 2005 г. В 

резултат на активните действия на общинската администрация, през 2009 г. на основание 

чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.79, 

ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, разработва Програма за опазване на 

околната среда /ПООС/ 2009 - 2013 г., която е приета и от Общински съвет - Калояново. 

Организацията на нейното изпълнение е задължение на Кмета на общината, в 
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съответствие с разпоредбите на чл.44, ал.1, т.6 от ЗМСМА. В ПООС се поставят задачите 

за интегриране на икономическите и социалните цели с тези по опазването на околната 

среда при планиране на общинските дейности и създаването на оптимална екологична 

обстановка. Едновременно се цели постигане на траен ефект за обществото, за да се 

елиминира вземането на евентуални “компромисни решения“ в условия на бюджетен 

дефицит в общината. Проектите, обосновани като приоритетни в ПООС могат да се 

финансират от държавния бюджет или от национални фондове, съгласно разпоредбите на 

чл.80 на ЗООС.  

Защитените територии в община Калояново са /източник ИАОС/:  

- Защитена местност „Гъстите дъбчета“ до с.Бегово, площ 38,42 ха, цел на 

обявяване: опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора, обявена със заповед 

РД-1200 от 18.11.2004 г. 

От устройствена гледна точка в защитената местност се забранява всякакво 

строителство, както и нарушаването на естествения релеф на местността. 

- Защитена местност „Дебелата кория“ до с.Черноземен, площ 0,43 ха, цел на 

обявяване: опазване на естествено находище на блатно кокиче, Заповед 202 от 

11.03.1987 г. 

От устройствена гледна точка в защитената местност има забрана за промяна на 

начина на трайно ползване и се забранява строителството. 

Защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 на територията на община 

Калояново само една – част от територията на река Стряма с код BG0000429 за опазване 

на природните местообитания /няма защитени територии по Директивата за птиците/. 

Зоната е с площ 1291 ха, одобрена е с решение на МС 122 от 2 март 2007 г. Предмет на 

опазване са пет вида природни местообитания, 17 вида бозайници, 7 вида земноводни и 

влечуги, 2 вида риби и 7 вида безгръбначни.  

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

- по отношение на биологичното разнообразие и защитените територии и зони: 

да се анализират и предложат възможности за развитие на различни видове туризъм 

/научно-познавателен, културен, рекреационен/ и седмичния и сезонен отдих при спазване 

режимите на защитените територии. 
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7. SWOT анализ 

Силни страни Слаби страни 

 Важно географско разположение; 

 Благоприятни климатични условия; 

 Подходящи за земеделие почви; 

 Наличие на минерални извори; 

 Висок процент на слънчеви дни; 

 Богата флора и фауна; 

 Големи площи обработваема земеделска земя; 

 Опит и традиции в растениевъдството и 

животновъдството; 

 Праисторически тракийски обекти, подходящи 

за развитие на туризма; 

 Наличие на достатъчно суровини за 

хранително-вкусовата и парфюмерийно-

козметичната промишленост; 

 Опит и традиции в шивашката промишленост, 

Дървообработването, преработката на 

етерично-маслени култури; 

 Активна бюджетна политика; 

 Капацитет за усвояване на средства и 

управление на проекти от Оперативните 

програми и Програмата за развитие на селските 

райони; 

 Изградена телекомуникационна и пощенска 

мрежа; 

 Наличие на оптичен кабел; 

 висок процент на териториите за земеделско 

ползване; 

 Обособена индустриална зона  южно от 

общинския център /гара Калояново/; 

 Добри параметри на основните компоненти на 

околната среда; 

 Липса на сериозни източници на замърсяване; 

 Наличие на богата флора и фауна и защитени 

територии. 

 Неравномерни валежи; 

 Бедни горски ресурси ; 

 Бедни полезни изкопаеми /само инертни 
материали; 

 Разпокъсаност на собствеността върху земята; 

 Липса на организирани пазари, борси, 
изкупвателни пунктове; 

 Неефективно използване на нови сортове и 
породи в селското стопанство; 

 Физическа и морално остаряла селскостопанска 
техника; 

 Недостиг на квалифицирани кадри за 
икономиката; 

 Ниска конкурентноспособност на местните 
продукти от хранително-вкусовата и 
дървообработвателната промишленост; 

 Ограничени пазари; 

 Липса на местни структури, подпомагащи 
бизнеса; 

 Неразработени туристически ресурси; 

 Лоши демографски показатели по отношение на 
раждаемост, смъртност, застаряване на 
населението; 

 Ниски доходи; 

 Ограничени възможности за трудова реализация; 

 Висока миграция към гр.Пловдив, столицата и 
чужбина; 

 Неразвит НПО сектор; 

 Ограничени финансови средства за дейности в 
образованието, културата и спорта; 

 Недостатъчен и нискоквалифициран персонал 
за работа с хората с увреждания; 

 Липса на възможности за ресоциализация на 
хората с увреждания /достъп до сгради, 
центрове за рехабилитация и др./; 

 Недостатъчно на брой алтернативни форми и 
условия за изява на младите хора в свободното 
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време; 

 Неразвит масов спорт и отдих; 

 Слаба инициативност на населението и особено 
на младото поколение; 

 Наличие на рискови социални групи; 

 Недоизградена улична мрежа и лошо състояние 
на съществуващата; 

 Затруднено транспортно обслужване на 
отдалечените села; 

 Занемарени гари и спирки; 

 Амортизирана водопроводна мрежа; 

 Липса на канализация в по-малките населени 
места;  

 Липса на пречиствателни станции за отпадни 
води; 

 Разрушени и амортизирани хидромелиоративни 
съоръжения; 

 Лошо качество на интернет връзката; 

 Наличие на нерегламентирани замърсявания; 

 Депа за отпадъци с изчерпан капацитет; 

 Липса на система за контрол на състоянието на 
компонентите на околната среда; 

 Липса на пречиствателни станции за населените 
места и в голяма част от предприятията; 

 Недостиг на финансови средства за екологични 
дейности; 

Възможности Заплахи 

 Развитие на екологично земеделие и 
екологични производства; 

 Развитие на туризма в подходящи форми; 
 Разработване на алтернативни енергийни 

източници; 
 Участие в национални и международни 

програми с проекти в областта на природните 
дадености и ресурси; 

 Внедряване на високотехнологични 
производства и иновационни продукти; 

 Достъп до нови пазари; 
 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и 

други донорски програми; 
 Увеличаване на кредитния ресурс в банковия 

 Неблагоприятни промени в климатичните 
фактори; 

 Природни бедствия; 
 Посегателства върху природните дадености; 
 Замърсяване на околната среда; 
 Влошаване на демографските характеристики; 
 Продължаващата тенденция към увеличаване на 

броя на регистрираните безработни в Бюрo по 
труда през годините; 

 Промени в климатичните фактори 
 ”сивата икономика”; 
 Засилване на конкуренцията от фирми от 

съседни региони и страни; 
 ”Миграция” на производства към райони с по-
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За община Калояново са подходящи следните стратегии: 

1. Използване на силните страни на общината за елиминиране на външните заплахи и 
по-конкретно – опиране на натрупания опит в реализирането на проекти, 
финансирани от ЕС за решаване на най-наболелите проблеми на населението; 

2. Инвестиране в дейности с мултипликационен ефект; 
3. Създаване на стратегически партньорства и алианси с други подобни структури 

(общини), както и с такива от по-високите и по-ниските йерархични нива; 
Пренасочване на свободните и неизползваеми активи; 

4. Стимулиране на частни инвестиции в селското стопанство, дървопреработването, 
производството на екологични хранителни стоки, битовите услуги. 

 

 

8. Изводи и препоръки от Междинна оценка на ОПР 2007 - 2013 г. 
 

Общинският план за развитие е неизменна част от Системата от документи за 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Според чл.13, ал.1 от 

Закона за регионално развитие, Общинският план за развитие определя средносрочните 

цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за 

развитие и концепцията за пространствено развитие на общината.  

С оглед приемственост на плановите документи, разработеният Общински план за 

развитие на община Калояново за периода 2014-2020г. ще бъде съобразен с резултатите и 

препоръките от изготвената Междинна оценка на действащия Общински план за развитие 

за периода 2007-2013.  

сектор и разнообразяване на услугите; 
 Благоприятна данъчна политика 
 Адекватна нормативна уредба и процедури по 

административното обслужване на бизнеса; 
 Участие в национални и международни 

програми и проекти; 
 Развитие на нови и алтерантивни форми на 

заетост; 
 Увеличаване на бюджетните средства за 

капиталови разходи; 
 Привличане на външни инвеститори; 
 Газификация и използване на възобновяеми 

енергийни източници;  
 Използване на съвременни технологии в 

телекомуникациите /цифровизация, качествен 
интернет, модерни мобилни комуникации/; 

 Развитие на ж.п. транспорта. 

ниски разходи; 
 Намаляване на бюджетните средства за 

дейности в социалната сфера; 
 Нарастване на емиграцията след членството в 

ЕС; 
 Нарастване на конкуренцията на съседни 

общини, големи градове, региони и чужди 
страни по отношение кадри, средства, заетост, 
инвестиции и др.; 

 Природни бедствия и аварии; 
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Приоритетите за развитие на община Калояново, изведени от ОПР 2007-2013 включват: 

1. Създаване на конкуретноспособна местна икономика. 

2. Поддръжка и доизграждане на инфраструктурата. Опазване на околната среда. 

3. Развитие на човешките ресурси и по-висок жизнен стандарт. 

Екипът изготвил  Междинна оценка на ОПР през 2011 г. констатира, че община 

Калояново е постигнала значителен напредък в изпълнението на ОПР за първите четири 

години от прилагането на документа, като изпълнението на приоритетите на ОПР е 

съобразено с нуждите на населението и бизнеса на територията на общината и носи преки 

ползи за тях. Бюджетната рамка, заложена в индикативната финансова таблица за 

изпълнение на ОПР е в размер на 208 367 500 лева. Общото финансово изпълнение на 

ОПР на етапа на междинната оценка е в размер на 64 422 018 лв. или 39,01 %. Най-голям 

напредък в изпълнението на ОПР е постигнат по Приоритет III ”Развитие на човешките 

ресурси и по-висок жизнен стандарт”, който на етапа на МО отбелязва 55,36 % финансово 

изпълнение. Най-слабо е изпълнението на Приоритет I. „Създаване на конкуретно-

способна местна икономика” с 27,80 %,. От друга страна най-много средства са 

привлечени в изпълнение на Приоритет II „Поддръжка и доизграждане на 

инфраструктурата”. Опазване на околната среда - 53 775 697 лева или над 83 % от всички 

привлечени средства за периода на оценката. Едно от заключенията на оценката е че в 

община Калояново е създадена добра организация за изпълнение на ОПР от гледна точка 

на планирани и реализирани проекти. Общината е натрупала сериозен опит в 

разработването и изпълнението на проекти и е изградила капацитет в тази област. 

Направени са забележки към функционирането на системата за наблюдение на 

ОПР с препоръка да се създаде Мониторингова група /както е предвидено в действащия 

ОПР/ и се промени съществуващата система от индикатори предвид това, че същата не е 

напълно информационно обезпечена, което затруднява процесите на оценка и 

наблюдение, и влияе върху тяхното качество. 

Голяма част от препоръките са взети предвид при изготвянето на Актуализирания 

документ за изпълнение на ОПР 2011 - 2013 г. и в настоящия стратегически документ. 
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III. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ  ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА 
ПЕРИОДА 2014-2020 Г.  
 

1. Съответствие на ОПР на община Калояново 2014 - 2020 със 
стратегическите и програмни документи от по-високо ниво 
 

Настоящият Общински план за развитие е разработен като част от общата система 

за планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните 

разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. В тази връзка 

настоящият документ е съобразен с регионалната и кохезионна политика на ЕС, 

Националната стратегия за регионално развитие 2014 - 2020, Регионалният план за 

развитие на Южен централен район от ниво 2 – 2014 - 2020 и Областната стратегия за 

развитие на област Пловдив 2014 - 2020. 

В Областната стратегия за развитие на област Пловдив 2014 - 2020 г. община 

Калояново е посочена като район за целенасочена подкрепа, който отговаря на 6 критерия 

от ЗРР за 2011 г. Съгласно Закона за регионално развитие обособените райони за 

целенасочена подкрепа са териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване 

на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за 

постигане на целите на държавната политика за регионално развитие.  

 

2. Визия за развитие на община Калояново в периода 2014-2020 г.  
 

В резултат на изготвения социално-икономически анализ, направените изводи в 

Междинната оценка на ОПР за периода 2007-2013г., и в съответствие със стратегическите и 

програмни документи на по-високо ниво, беше формулирана следната Визия за развитие на 

общината, която да съответства на нуждите и желанията на местната общност, да дефинира 

достатъчно ясно и категорично желаното бъдещо състояние на общината след края на периода 

на действие на ОПР: 
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Приоритетите, включени в плана за развитие са: 

ПРИОРИТЕТ 1. Стимулиране на конкурентоспособността на местната икономиката 

и повишаването на нивото на заетост 

В рамките на приоритета са изведени 3 специфични цели към който се предвиждат 

следните групи интервенции (мерки): 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. Модернизиране на земеделието и обвързването му с 

преработвателната промишленост. 

Мярка 1.1.1. Целенасочена подкрепа за земеделските стопанства на територията на 

общината на заети в трудоемките сектори зеленчукопроизводство, трайни 

насаждения, етерично-маслени и лекарствени култури.  

Мярка 1.1.2. Целенасочена подкрепа за земеделските стопанства на територията на 

общината заети в сектор животновъдство  

Мярка 1.1.3. Подпомагане достъпа на стопанствата до пазара и до крайните 

потребителите 

Мярка 1.1.4. Подкрепа за преструктуриране и модернизиране на МСП от ХВП и 

земеделските стопанства в общината 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. Опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природното наследство на общината – потенциал за развитие на туризма. 

Мярка 1.2.1. Благоустрояване на културно-историческите обекти 

Мярка 1.2.2. Модернизация на същесвуващата туристическата инфраструктура и 

изграждане на нова 

Мярка 1.2.3. Подкрепа за разработване на местни и регионални туристически продукти 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. Разнобразяване към не земеделски дейности и разкриване на 

нови работни места в общината. 

Мярка 1.3.1. Създаване на нови микропредприятия в сектора на ИКТ, здравни, социални 

и образователни услуги 

Мярка 1.3.2. Развитие на предприемаческите способности на младите хора в общината 
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Мярка 1.3.3. Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица 

Мярка 1.3.4. Намляване на равнището на безработицата на територията на общината 

ПРИОРИТЕТ 2. Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и 

местоживеене, чрез подобряване на техническата, екологична и социална 

инфраструктура 

В рамките на приоритета са изведени 3 специфични цели към който се предвиждат 

следните групи интервенции (мерки): 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на 

нова техническа инфраструктура 

Мярка 2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура 

Мярка 2.1.2. Подобряване на ВиК и хидромелиоративната инфрасктруктурата на 

територията на общината 

Мярка 2.1.3. Подобряване на енергиината инфраструктура на територията на общината  

Мярка 2.1.4. Подобряване на достъпа до, използването и качеството на информационните 

и комуникационните технологии (ИКТ) в общината 

Мярка 2.1.5. Осигуряване на планова обезпеченост 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура и 

нейната МТБ 

Мярка 2.2.1. Подобряване на състянието на инфраструктурата на институции в областта 

на здравеопазването, социалните услуги, младежта и спорта 

Мярка 2.2.2. Подобряване на състянието на инфраструктурата на културната и 

образователна инфраструктура 

СПЕЦИФИЧНА 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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Мярка 2.3.2. Усъвършенстване на управлението на отпадъците 

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешките ресурси, чрез подобряване на качеството на 

образованието, здравеопазването, социалните услуги и квалификацията на 

работната сила. 

В рамките на приоритета са изведени 3 специфични цели към който се предвиждат 

следните групи интервенции (мерки): 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. Повишаване на институционални капацитет в публичните 

институции на територията на общината 

Мярка 3.1.1. Обучение и професионално развитие на служителите в общината. 

Мярка 3.1.2. Обучение и професионално развитие на служителите заети в изнесените 

териториални структури на изпълнителната власт 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. Оптимизиране и подобряване на образователната система, 

здравното обслужване и социалните дейности 

Мярка 3.2.1. Оптимизиране на образователната система 

Мярка 3.2.2. Подобряване на здравното обслужване 

Мярка 3.2.3. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични социални 

групи 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3.  Активно ангажиране на младите хора в развитието на общината 

Мярка 3.3.1. Инициативи за осмисляне насвободното време 

Мярка 3.3.2. Повишаване ролята на младите хора в обществено-политическия живот в 

общината 
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IV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 
 

 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Общински план за развитие на община Калояново (2014-2020) 
/лв./ 

Период  
Местно публично 

финансиране Външно публично финансиране Частно 
финансиране 

  

2014-2020 ОБЩО 

ПРИОРИТЕТ Общински 
бюджет 

Общ 
дял 
(%) 

Централен 
бюджет 

Общ 
дял 
(%) 

Фондове 
на ЕС 

Общ 
дял 
(%) 

Други 
източни

ци 

Общ 
дял 
(%) 

Фондове,ф
ирми 

Общ 
дял 
(%) 

  

1                       

Приоритет 1. 
Стимулиране  на 
конкурентоспособно
стта на местната  
икономиката  и  
повишаването на 
нивото на заетост  

399 000 1,46 2 368 000 8,69 14 796 000 54,31 535 000 1,96 9 145 000 33,568 27 243 000 

Приорите   т 2 . 
Повишаване 
привлекателността 
на общината за 
инвестиции и 
местоживеене, чрез 
подобряване на 
техническата, 
екологична и 
социална 
инфраструктура. 

5 975 000 10,85 12 817 000 23,28 34 019 000 
 

61,78 
 

0 0,00 2 250 000 4,09 55 061 000 

Приоритет 3. 
Развитие на 
човешките ресурси, 
чрез подобряване на 
качеството на 
образованието, 
здравеопазването и 
квалификацията на 
работната сила. 

157 000 10,98 400 500 28,02 857 000 59,95 0 0,00 15 000 1,049 1 429 500 

ОБЩО 6 531 000 7,80 15 585 500 18,61 49 672 000 59,3 535 000 0,6 11 410 000 13,6 83 733 500 
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V. ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА 
 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020Г. 

ПРИОРИТЕТ, 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 

МЯРКА 

ИНДИКАТОР МЯРКА 
ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРИОД НА 

ОТЧИТАНЕ 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

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. 

Брой подпомогнати 
предприятия в това 
число и нови 

Брой 
НСИ 

ДФЗ 
Ежегодно 231 280 

Нетни приходи от 
дейността на МСП 

млн. лева НСИ Ежегодно 78 268 105 000 

Брой подпомогнати 
земеделски. 
производители 

Брой зем. 

производители
ОД“Земеделие“ Ежегодно 1 665 2 200 

Увеличаване на ИЗП Дка ОД“Земеделие“ Ежегодно 179 626 210 000 

Специфична цел 1.2. 
Опазване, популяризи 
ране и развитие на 
културното и 
природното 
наследство на 
Общинската 
администрация – 
потенциал за развитие 
на туризма. 

Реализирани приходи 
от нощувки 

Лева НСИ Ежегодно 64 311 150 000 

Брой реализирани 
нощувки годишно 

Брой нощувки НСИ Ежегодно 2 155 4 000 

Брой създадени или 
подновени средства за 
подслон /легла 

Брой средства 
за 

подслон/легла
НСИ Ежегодно 2/86 4/115 

Брой атракции – 
създадени /подобрени 

Брой атракции Общинска 
администрация 

Ежегодно 5 10 

Специфична цел 1.3. 
Разнобразяване към не 
земеделски дейности и 
разкриване на нови 
работни места в 
Общинската 
администрация 

Брой подпомогнати 
предприятия в това 
число и нови 

Брой 
НСИ 

ДФЗ 
Ежегодно 231 280 

Равнище на 
безработица в 
Общинска 
администрация 

% ДБТ - Марица Ежегодно 12,9 8 

Участие в 
образователни и 
обучителни схеми за 
подпомагане на 
младежка та заетост, 
възможностите за 

Брой лица ДБТ- Марица Ежегодно - 50 
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образование и особено 
висше и професионално 

Приоритет 2. Повишаване привлекателността на Общинската администрация 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. 

Обща дължина на 
реконструирани и 
подобрени пътища 

Километра ОПУ – Пловдив Ежегодно 

24 км–II 
кл. пътна 

мрежа 

12 км–III 
кл. пътна 

мрежа 

24 км–II кл. 
пътна 
мрежа 

21 км.-III 
кл. пътна 

мрежа 

Обща дължина на 
новопостроени и/или 
реконструирани или 
подобрени ЖП линии 

Километра НК“ЖИ“ Ежегодно   

Населени места с 
новоизградена 
водоснабдителна и 
канализационна мрежа 

Брой 
ВиК - Пловдив 

Общинска 
администрация 

Ежегодно 0 15 

Дял от населението с 
осигурен широколентов 
достъп (със скорост 
поне 30 Mbps) 

% МИЕТ Ежегодно - 50 % 

Изработени ОУП и 
ПУП на територията на 
Общинска 
администрация 

Брой 
Общинска 

администрация Ежегодно 0 15 

Специфична цел 2.2. 
Поддръжка и 
доизграждане на 
социалната 
инфраструктура и 
нейната МТБ 

Подобрена 
образователна 
инфраструктура 

Брой сгради 
Общинска 

администрация Ежегодно 10 14 

Подобрена 
инфраструктура в 
сферата на културата 

Брой сгради Общинска 
администрация 

Ежегодно 12 15 

Подобрена здравна 
инфраструктура Брой сгради 

Общинска 
администрация Ежегодно 5 10 

Подобрена спортна 
инфраструктура 

Брой обекти Общинска 
администрация 

Ежегодно 2 3 

Специфична цел 2.3. 

Съхраняване на 

природните дадености 

и опазване на 

околната среда 

Изградени ПСОВ Брой 
ВиК- Пловдив 

Общинска 
администрация 

Ежегодно 0 4 

Население, свързано 

към ПСОВ 
Брой 

ВиК- Пловдив 
Общинска 

администрация 
Ежегодно 0 11 793 

Население, ползващо се 
от мерки за защита от 
наводнения 

Брой Общинска 
администрация 

Ежегодно - 11 793 
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Средногодишен разход 
за сметоизвозване на 
отпадъци и почистване 
на неселените места 

Лева 
Общинска 

администрация Ежегодно 400 000 450 000 

Населени места с 
рехабилитирани 
обществени зелени 
площи (бр.) 

Брой 

населени 

места 

Общинска 

администрация Ежегодно 6 15 

Население облагоде- 
телствано от подобрена 
та инфраструктура 

Брой 
Общинска 

администрация Ежегодно 8 063 11 289 

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 

институционални 

капацитет в публични 

те институции на 

територията на 

общината. 

Брой обучени служите 
ли в публичните инсти 
туции на територията 
на общината 

Брой 
Публични 

институции Ежегодно 20 100 

Брой проведени 
обучения 

Брой 
Публични 

институции Ежегодно 20 200 

Специфична цел 3.2. 

Оптимизиране и 

подобряване на 

образователната 

система, здравното 

обслужване и 

социалните дейности. 

Брой сгради с осигурен 
достъп за хора с 
увреждания 

Брой 
Общинска 

администрация Ежегодно   

Брой новоразкрити 
социални услуги 

Брой Общинска 
администрация 

Ежегодно   

Брой ученици, 
участващи в мерки, 
насочени към ранно 
отпадане от училище 

Брой 
Общинска 

администрация Ежегодно   

Специфична цел 3.3. 

Активно ангажиране 

на младите хора в 

развитието на 

Общинска 

администрацията 

Брой училища 
предлагащи 
извънкласни дейности 

Брой 
Общинска 

администрация 
Ежегодно   

Брой новосъздадени 

НПО Брой 
Общинска 

администрация Ежегодно   

Брой подкрепени млади 

таланти Брой 
Общинска 

администрация 
Ежегодно   
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VI. НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 
 

 

Съгласно Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие наблюдението, 

оценката и актуализацията на ОПР на община Калояново следва да се позовава на 

следните принципи: 

 единен подход за планиране и програмиране; 

 концентрация на ресурсите; 

 допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране, с ресурси от частни източници и от международни финансови 

институции; 

 междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса 

на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 

наблюдението и оценката; 

 съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия 

на международно, национално, регионално и местно равнище; 

 партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

 

Съгласно чл. 13, ал.3 от ЗРР (3) Общинският план за развитие се приема от общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. 

 

Съгласно чл. 23. от ЗРР Кметът на общината има още следните задължения: 

 да ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския 

план за развитие; 

 да представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие, за одобряване от общинския съвет; 

 да осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 
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Съгласно правилника за прилагане на ЗРР: 

 Кметът на общината организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на общинския план за развитие; 

 Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на 

разработване и съгласуване на общинския план за развитие; 

 Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет 

доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението 

на общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет 

страницата на общината. Кметът на общината и общинският съвет осигуряват 

информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със 

своите компетенции. 

 

Наблюдение на ОПР на община Калояново 2014 – 2020 г. 

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита на основата на данните от 

системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие като следва да се 

изготвят годишни доклади за наблюдението на неговото изпълнение. Кметът на общината 

носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред общински съвет. 

С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР е 

необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни задължения и 

отговорности. В тази връзка се предвижда създаването на постоянна Работна група към 

Община Калояново, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и 

мониторинг върху резултатите. Работната група (РГ) за управление на реализацията на 

ОПР следва да включва представители на общата и специализираната администрация, 

представена от съответните експерти, които имат отношение към заложените в ОПР цели 

и проекти, както и представители на Общинския съвет. С оглед осигуряването на 

постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР се предвижда включването на 

представители на социалните партньори – синдикати и работодатели. Последните следва 

да бъдат излъчени като общи представители на съответните групи организации.  

Работната група се състои от ръководител, заместник ръководител, секретар и 

членове. Ръководителят на РГ е контактно лице за изпълнението на ОПР за външните за 

общината институции. Заседанията на работната група следва да се провеждат на всяко 

тримесечие, а при необходимост - да се свикват и извънредно. В дневният ред на всяко от 

заседанията задължително ще се отразяват постъпилите предложения от гражданското 

общество и неправителствения сектор.  
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Работната група следва да изпълнява следните функции:  

 Да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на 

изходна информация по приетите индикатори; 

 Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по 

изпълнението на ОПР; 

 Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие; 

 Да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР; 

 Разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР, 

включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в 

резултат на междинната оценка; 

 Организира актуализирането на Общинския план за развитие на община 

Калояново; 

 Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, 

изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР; 

 Обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация, включително: 

- Промени във финансовата рамка; 

- Промени в източниците на финансиране; 

- Промени в програмата за реализация; 

- Промени в структурата и начина на управление на ОПР; 

- Други промени. 

 Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения, 

свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително 

промени и преразпределения на средствата по ОПР; 

 Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на 

капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет за целите 

на съфинансирането на планираните за съответната година проекти, включени в 

Програмата за реализация на ОПР; 

 Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. 

концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, 

във връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на 

предпроектни проучвания концесионни анализи и анализи за приложимостта на . 

публично-частните партньорства. 
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Оценка на Общински план за развитие 

Съгласно нормативната уредба Общинският план за развитие подлежи на следните 

оценки: 

 

 

 
Предварителна Междинна Последваща 

Основание за 

изготвяне 

чл. 13, ал.2, т.3 от 

Закона за 

регионално 

развитие 

чл. 33, ал.1, от 

Закона за 

регионално 

развитие 

чл. 34, ал.1, от 

Закона за 

регионално 

развитие 

Период за 

изготвяне 
Усперодно с ОПР 

Не по-късно от 4 

год. от началото 

на периода на 

действие на плана 

Не по-късно от 1 

год. след 

изтичането на 

периода на 

действие на плана 

Отговорни 

лица 

Приема се от 

Общиснки съвет 

по предложение 

на Кмета на 

общината заедно с 

ОПР 

Кметът на общината внася за 

обсъждане и одобряване от общинския 

съвет доклади за резултатите от 

междинната и последващата оценка на 

изпълнението на общинския план за 

развитие, като същите се публикуват и 

на интернет страницата на общината 

 

 

Актуализация на ОПР 

Актуализацията на ОПР следва да се разработва в съответствие с нормативните 

изисквания. Съгласно чл. 38. от Правилника за приложение на ЗРР, Общинският план за 

развитие се актуализира:  

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие; 
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3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на общинския план за развитие; 

5. На основата на резултатите от междинната или последващата оценка. 

За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие 

(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и 

по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие.  

(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие, 

програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост, с решение 

на общинския съвет, по предложение на кмета на общината. 

При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и оцени 

динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-

икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната 

среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и 

система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.  

Актуализацията на ОПР следва да се прилага както в аналитичната, така и в 

стратегическата част на документа, поради неразривната причинно-следствена връзка 

между тях. 
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VII. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
И ПУБЛИЧНОСТ 
 

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, 

Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. 

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се 

осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в 

процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие 

относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се 

мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

Специфичните цели на действията обхващат: 

1. Представяне в подходяща форма на информация за предвижданията на 

общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса 

по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им, 

и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата 

инфраструктура и околната среда; 

2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, 

насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса; 

3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори за осигуряване 

висока ефективност при изпълнението на плана; 

4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 

развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и 

осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината; 

5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество 

за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по 

отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана. 

Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи 

и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и 

представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 



Общински план за развитие на община Калояново 2014 – 2020 
 

  63  

VIII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ 
 

1. Основание за разработване на Програмата за реализация на ОПР 
 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие е краткосрочен оперативен 

документ за реализация на основните дейности и проекти, насочени към постигане на 

приоритетите и специфичните цели, заложени в плана. Програмата се разработва на 

основание ресурсно осигурени дейности и мерки за съответната година. Необходимостта 

на програмата е определена в чл.13, ал.2, т.7. от Закона за регионалното развитие.  

С Програмата се конкретизират проектите/дейностите, насочени към постигане на 

специфичните цели, както и необходимите финансовите ресурси, звената за изпълнение на 

заложените проекти/дейности. В Програмата се включват конкретни проекти, които 

покриват определен набор от критерии, като:  

- Проектът да е достигнал необходимият етап на готовност, за да стартира 

(предпроектни проучвания, технически проект, изготвена оценка за въздействие върху 

околната среда и др.); 

- Да са реалистични (ресурсно осигурими и изпълними в хоризонта на плана); 

- Целевите групи и бенефициентите да са ясно дефинирани;  

- Да имат изяснена финансова схема за реализация.  

 

Ресурсно осигуряване на средствата за изпълнение на Програмата могат да са: 

1. Общинския бюджет на община Калояново; 

2. Републиканския бюджет; 

3. ЕС, чрез Структурните и Кохезионния фондове; 

4. Средства от заеми; 

5. Търговските дружества за изпълнение на инвестиционните им програми;  

6. Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.  

 

Описание на мерките, проектите, финансовите ресурси, отговорниците за 
изпълнението. 

В програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Калояново 

за 2014 г., приоритетите, специфичните цели и мерките за тяхното изпълнение са с 

наименования и номера, които съответстват на наименованията и номерата в Общинския 

план за развитие на община Калояново за периода 2014 - 2020 г. Посочените средства, 



Общински план за развитие на община Калояново 2014 – 2020 
 

  64  

извън общинския и републикански бюджет са съобразени с възможностите на 

оперативните програми на Европейския съюз и националните програми. 

В Програмата са включени разработените проекти, подготвени според 

изискванията на съответните оперативни програми и съответните министерства, 

отговарящи за изпълнението на програмите за финансиране. Конкретизирани са 

дейностите, които трябва да бъдат извършени за постигане на целите, определени в 

Общинския план за развитие и за които не са необходими допълнителни финансови 

средства. Те ще бъдат извършвани от съответните специалисти в Общинската 

администрация, звеното за изпълнение на съответния проект, неправителствени 

организации, учебни заведения и др. Като всяка община, така и община Калояново трябва 

да разчита на собствения си капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на 

проекти и тяхното съфинансиране. При съставяне на годишния бюджет за 2014 г. следва 

да са предвидени средства за разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. 

Трябва да е налице активна позиция от страна на общината за мобилизиране на ресурси, 

чрез създаване на партньорства с частни фирми и/или други общини, т.е. чрез 

обединяване на средства и ресурси. Прилагането на принципа на партньорство е само по 

себе си механизъм за повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. 

Усвояването на значителни средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би 

било възможно без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. 

на цялата общност за развитие, за разработване и предлагане на голям брой 

висококачествени проекти.  

Предвидените в настоящата програма дейности, като част от Общинският план за 

развитие са подбрани от съответните дирекции /организации/ учебни заведения, 

отговарящи за изпълнението им, съобразно тяхната значимост за по-нататъшното 

изпълнение на мерките, в зависимост от възможностите за съфинансиране и финансиране, 

степента на проектна готовност и др. 

Наблюдението на изпълнението на Общинският план за развитие, респективно на 

Програмата за 2014 г. ще се извършва от Групата за наблюдение, определена със Заповед 

на Кмета на общината. Програмата за реализация на ОПР за предстоящите години следва 

да се приема заедно с Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР от 

предходната година, който се разработва на основание на чл.91 ал.2 от Правилника за 

прилагане на закона за регионалното развитие и се одобрява от Общински съвет. 
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Приложение 1 
 
 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

 

АДИ Актуализиран документ за изпълнение 

АД Акционерно дружество 

АСП Агенция за социално подпомагане 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БДС Брутна добавена стойност 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГНК Главен напоителен канал 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

ДВ Държавен вестник 

ДВД Дом за възрастни с деменция 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДФ Държавен фонд 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕКАТТЕ Единният класификатор на административно-териториалните и 
териториалните единици 

ЕК  Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗНЧ Закон за народните читалища 

ЗРР Закон за регионалното развитие  

ИАОС Изпълнителна агенция по околната среда 

ИЗП Използвана земеделска площ 

МСП Малки и средни предприятия 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МИЕТ Министерство на икономиката енергетиката и туризма 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРР Министерство на регионалното развитие  

НАТУРА 2000 Общоевропейска мрежа от защитени територии в Европа 

НКЖИ Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 

НСИ Национален статистически институт 
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НСРР Национална стратегия за регионално развитие 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОП Оперативна програма 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие“ 

ОПУ Областно пътно управление 

ОУ Основно училище 

ОУП Общ устройствен план 

ОДЗ Обединено детско заведение  

ППЗСП Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПООС Програма за опазване на околната среда  

ПУП Подробен устройствен план  

ПУДООС Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната 
среда 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РПР Регионален план за развитие 

РСР Регионален съвет за развитие 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ТЕЛК Териториална експертна лекарска комисия 

УО Управляващ орган 

ФПЧ Финни прахови частици 

ХВП Хранително-вкусова промишленост 

ЦДГ Целодневна детска градина 

ЮЦР Южен централен район 

NUTS Обща класификация на териториалните единици за статистически 
цели на ЕС 
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Приложение  2 
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Приложение  3 
 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА  ТАБЛИЦА   

НА ОБЩИНСКИ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ   

НА  ОБЩИНА KAЛОЯНОВО  

ЗА  ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА  ТАБЛИЦА  НА ОБЩИНСКИ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ОБЩИНА KAЛОЯНОВО ЗА  ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

Приоритет/ Цел/ 
Мярка/ Проект 

Общо  
финасир

ане в 
хил. лв 

Общо 
национа
ициилно 
финанси

ране и 
частни 

инвести
ции 

Национално  съфинансиране 

Частни 
инв. 

Европейски  съюз 

Друго  
безвъзмез

дно  
финансир

ане и 
хоризовнт

ални 
програми 

Общо Р.Бюдже
т 

Общинс
ки  

бюджет 

Държ.  
Търговс

ки 
дружест

ва 

Общо СФ КФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        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 

                                               Мярка 1.1.1 Целенасочена подкрепа за земеделските стопанства на територията на общината  на  заети в трудоемките 
сектори  зеленчукопроизводство, трайни насаждения, етерично-маслени и лекарствени култури 

Дейност 1.1.1.1. 
Подкрепа за създаване 
на нови насаждения от 

етерично-маслени 
култури, с цел 

стабилииране на 
производството и 

улесняване на достъпа 
до пазара. 

1 305 000 605 000 105 000 105 000 0 0 500 000 700 000 700 000 0 0 

Дейност 1.1.1.2. 
Подкрепа за създаване 

на нови овощни 
насаждения, с цел 

стабилииране на 
производството и 

улесняване на достъпа 
до пазара. 

990 000 390 000 90 000 90 000 0 0 300 000 600 000 600 000 0 0 

Дейност 1.1.1.3. 
Подкрепа за създаване 

на нови зеленчукови  
насаждения, с цел 

стабилииране на 
проиводството и 

улесняване на достъпа 
до пазара. 

990 000 390 000 90 000 90 000 0 0 300 000 600 000 600 000 0 0 

Дейност 1.1.1.4. 
Подкрепа за създаване 

на стопанства на млади 
фермери. 

1 850 000 1 000 000 150 000 150 000 0 0 850 000 850 000 850 000 0 0 

Дейност 1.1.1.5. 
Увеличаване на 

поливните площи 
990 000 390 000 90 000 90 000 0 0 300 000 600 000 600 000 0 0 

Дейност 1.1.1.6. 
Развитие на 

оранжерийното 
производство. 

990 000 390 000 90 000 90 000 0 0 300 000 600 000 600 000 0 0 
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Дейност 1.1.7. 
Повишаване 

разнообразието на 
земеделските дейности 

в стопанствата. 

232 500 82 500 7 500 7 500 0 0 75 000 150 000 150 000 0 0 

Дейност 1.1.8.  
Повишаване 

квалификацията на 
земеделските стопани  

и достъпа им до 
консултантски услуги и 

обучения. 

495 000 195 000 45 000 45 000 0 0 150 000 300 000 300 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 1.1.1 в лева 7 842 500 3 442 500 667 500 667 500 0 0 2 775 000 4 400 000 4 400 000 0 0 

                      Мярка 1.1.2. Целенасочена подкрепа за земеделските стопанства на територията на общината заети в сектор животновъдство 

Дейност 1.1.2.1. 
Подкрепа за създаване 

на нови 
животновъдни 

стопанства. 

545 000 245 000 45 000 45 000 0 0 200 000 300 000 300 000 0 0 

Дейност 1.1.2.2. 
Подкрепа за 

модернизация  на  
животновъдни 

стопанства. 

545 000 245 000 45 000 45 000 0 0 200 000 300 000 300 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 1.1.2 в лева 1 090 000 490 000 90 000 90 000 0 0 400 000 600 000 600 000 0 0 

                          Мярка 1.1.3 Подпомагане достъпа на стопанствата до пазара и до крайните потребителите 

Дейност 1.1.3.1. 
Подкрепа за създаване 

на обединения на 
малки земеделски 

стопанства 

235 000 135 000 35 000 15 000 20 000 0 100 000 100 000 100 000 0 0 

Дейност 1.1.3.2. 
Модернизация 

на съществуващите 
пазари 

630 000 430 000 130 000 30 000 100 000 0 300 000 200 000 200 000 0 0 

Дейност 1.1.3.3. 
Модернизация 

на пунктовете за 
изкупуване на 

мляко 

238 000 118 000 18 000 18 000 0 0 100 000 120 000 120 000 0 0 

Дейност 1.1.3.4. 
Създаване на 

промишлена зона за 
преработка и 

съхранение на плодове 
и зеленчуци 

1 025 000 525 000 225 000 75 000 150 000 0 300 000 500 000 500 000 0 0 

Общо  финансиране по 
Мярка 1.1.3 в лв. 2 128 000 1 208 000 408 000 138 000 270 000 0 800 000 920 000 920 000 0 0 

                         Мярка 1.1.4. Създаване и модернизация на  на МСП на територията на общината 



Общински план за развитие на община Калояново 2014 – 2020 
 

  72  

Дейност 1.1.4.1. 
Подкрепа за 

модернизация на 
производството, 

преработката и 
реализацията на 

хранителни продукти 

3 000 000 1 725 000 225 000 225 000 0 0 1 500 000 1 275 000 1 275 000 0 0 

Дейност 1.1.4.2. 
Технологична 

модернизация на МСП 
на територията на 

общината. 

4 450 000 1 450 000 450 000 450 000 0 0 1 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 

Дейност 1.1.4.3. 
Разработване на 

минералния извор край 
с. Песнопой 

200 000 200 000 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 

Дейност 1.1.4.4.  
Внедряване на системи 

за качество 
450 000 110 000 60 000 60 000 0 0 50 000 340 000 340 000 0 0 

Дейност 1.1.4.5.  
Внедряване на 

иновационни 
технологии и продукти 

800 000 460 000 60 000 60 000 0 0 400 000 340 000 340 000 0 0 

Общо финансиране по  
Мярка 11.4 в лв. 8 900 000 3 945 000 795 000 795 000 0 0 3 150 000 4 955 000 4 955 000 0 0 

Общо финансиране по  
Цел 1.1.в лв. 19 960 500 9 085 500 1 960 500 1 690 500 270 000 0 7 125 000 10 875 000 10 875 000 0 0 

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

                                                  Мярка 1.2.1. Благоустрояване на културно-историческите обекти. 

Дейност 1.2.1.1. 
Превръщане на 

тракийски могили край 
селата Дуванлий, 

Черноземен в 
туристическа атракция. 

775 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 500 000 500 000 0 200 000 

Дейност 1.2.1.2.  
Ремонт, реконструкция, 

реставрация и 
благоустрояване на 
църкви, паметници. 

1 825 000 325 000 275 000 265 000 10 000 0 50 000 1 500 000 1 500 000 0 0 

Дейност 1.2.1.3. 
Затвърждаване и 

разширяване на 
културния календар. 

110 000 80 000 80 000 30 000 50 000 0 0 0 0 0 30 000 

Общо финансиране po 
Мярка 1.2.1. в лв. 2 710 000 480 000 430 000 370 000 60 000 0 50 000 2 000 000 2 000 000 0 230 000 

                     Мярка 1.2.2. Модернизация на същесвуващата туристическата инфраструктура и изграждане на нова 

Дейност I.2.2.1. 
Изграждане на 
балнеолечебен 

комплекс 

1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 
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Дейност I.2.2.2. 
Разработване на 

съвместни 
туристически 

маршрути с община 
Хисар и/или други 

съседни общини 

135 000 30 000 30 000 15 000 15 000 0 0 100 000 100 000 0 5 000 

Дейност I.2.2.3. 
Разработване на нови 

туристически продукти, 
свързани с 

археологически, селски, 
екологичен, 

производствен туризъм 

522 500 72 500 72 500 22 500 50 000 0 0 150 000 150 000 0 300 000 

Дейност I.2.2.4. 
Развитие на 

туристически услуги, 
свързани с опазване и 
експониране на места  

исторически, културен, 
природен или 

образователен интерес 

571 000 180 000 60 000 60 000 0 0 120 000 391 000 391 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка I.2.2 в лв. 2 228 500 1 282 500 162 500 97 500 65 000 0 1 120 000 641 000 641 000 0 305 000 

Общо финансиране по  
Цел I.2 в лв. 4 938 500 1 762 500 592 500 467 500 125 000 0 1 170 000 2 641 000 2 641 000 0 535 000 

                            Специфична цел 1.3 Разнобразяване към не земеделски дейности и разкриване на нови работни места в общината. 

                                                Мярка 1.3.1. Развитие на предприемаческите способности на младите хора в общината 

Дейност 1.3.1.1. 
Насърчаване на 

предприемачеството на 
безработните лица в 

това число и младежи. 

330 000 130 000 30 000 30 000 0 0 100 000 200 000 200 000 0 0 

Дейност 1.3.1.2. 
Насърчаване 

стартирането на 
проекти за развиване 

на самостоятелна 
стопанска дейност 

330 000 130 000 30 000 30 000 0 0 100 000 200 000 200 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка I.3.1 в лв. 660 000 260 000 60 000 60 000 0 0 200 000 400 000 400 000 0 0 

                                                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 

450 000 110 000 60 000 60 000 0 0 50 000 340 000 340 000 0 0 

Дейност1.3.2.2. 
Насърчаване на 

растежа и създаване на 
нови работни места в 

неземеделски 
микропредприятия в 

общината. 

900 000 560 000 60 000 60 000 0 0 500 000 340 000 340 000 0 0 

Дейност 1.3.2.3. 
Подкрепа за мобилност 

на работната сила. 
334 000 134 000 34 000 30 000 4 000 0 100 000 200 000 200 000 0 0 
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Общо финансиране по 
Мярка I.3.2 в лв. 1 684 000 804 000 154 000 150 000 4 000 0 650 000 880 000 880 000 0 0 

Общо финансиране по  
Цел I.3 в лв. 2 344 000 1 064 000 214 000 210 000 4 000 0 850 000 1 280 000 1 280 000 0 0 

Общо по Приоритет I 27 243 000 11 912 000 2 767 000 2 368 000 399 000 0 9 145 000 14 796 000 14 796 000 0 535 000 

  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 2.1.1.1. 
Реконструкция 

на мост на път ІІІ-642 
гара Калояново – 

с.Калояново 

1 000 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 500 000 500 000 0 0 

Дейност 2.1.1.2.  
Реконструкция на път 

IV-64025 от км 0+000 
/разклона с път II-64 

Пловдив -Карлово/ до 
км 5+500 /с.Р.Конаре 

2 000 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 

Дейност 2.1.1.3. 
Ремонти на ІІ и 

ІІІ класна пътна мрежа 
10 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 0 5 000 000 5 000 000 0 0 

Дейност 2.1.1.4. 
Ремонти на ІV 

класна пътна мрежа и 
пътни съоръжения 

1 290 000 690 000 690 000 90 000 600 000 0 0 600 000 600 000 0 0 

Дейност 2.1.1.5. 
Ремонти на 

съоръжения по ІV 
класна пътна 

мрежа 

430 000 230 000 230 000 30 000 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 

Дейност 2.1.1.6. 
Доизграждане 

на улична мрежа 
430 000 230 000 230 000 30 000 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 

Дейност 2.1.1.7. 
Ремонти на 

улична мрежа 
1 230 000 1 030 000 1 030 000 30 000 1 000 000 0 0 200 000 200 000 0 0 

Дейност 2.1.1.8. 
Изграждане на 

нови автобусни спирки 
430 000 230 000 230 000 30 000 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 

Дейност 2.1.1.9.  
Ремонт на ж.п. 
гари и спирки 

500 000 500 000 500 000 200 000 0 300 000 0 0 0 0 0 

Дейност 2.1.1.10. 
Автоматизиране на ж. п. 

прелез – с. Горна 
махала 

90 000 90 000 90 000 40 000 0 50 000 0 0 0 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 2.1.1 в лв. 17 400 000 8 800 000 8 800 000 6 250 000 2 200 000 350 000 0 8 600 000 8 600 000 0 0 

                                      Мярка 2.1.2.Подобряване на ВиК  и хидромелиоративната инфрасктруктурата на територията на общината 
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Дейност 2.1.2.1.  
Ремонт на водоеми 620 000 620 000 620 000 0 20 000 600 000  0 0 0 0 

Дейност 2.1.2.2. 
Изграждане и подмяна 

на водопреносни мрежи 
1 525 000 1 025 000 1 025 000 75 000 50 000 900 000 0 500 000  500 000  

Дейност 2.1.2.3. 
Изграждане на 

канализациите на 
населените места в 

общината 

10 300 
000 1 300 000 1 300 000 1 200 000 100 000 0 0 9 000 000 0 9 000 000 0 

Дейност  2.1.2.4. 
Разработване на 

проекти за 
пречиствателни 

станции за отпадни 
води 

300 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 150 000 0 150 000 0 

Дейност 2.1.2.5. 
Изграждане на 

пречиствателни 
станции за отпадни 

води 

10 400 
000 400 000 400 000 300 000 100 000 0 0 10 000 000 0 10 000 000 0 

Дейност 2.1.2.6. 
Възстановяване и 

ремонт на 
хидромелиоративни 

съоръжения 

1 800 000 800 000 500 000 500 000 0 0 300 000 1 000 000 0 1 000 
000 0 

Общо финансиране по 
Мярка 2.1.2. в лв. 24 945 000 4 295 000 3 995 000 2 075 000 420 000 1 500 000 300 000 20 650 000 0 20 650 000 0 

Мярка 2.1.3 Подобряване на енергиината инфраструктура на територията на общината 

Дейност 2.1.3.1. 
Изготвяне на проект за 

газификация на 
населените места в 

общината 

220 000 220 000 170 000 20 000 50 000 100 000 50 000 0 0 0 0 

Дейност 2.1.3.2.  
Газификация на 

населените места в 
общината 

1 250 000 1 250 000 250 000 50 000 200 000 0 1 000 000 0 0 0 0 

Дейност 2.1.3.3. 
Поддръжка и ремонт на 

електрическата мрежа 
в общината. 

400 000 400 000 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка II.1.3 в лв. 1 870 000 1 870 000 420 000 70 000 250 000 100 000 1 450 000 0 0 0 0 

Мярка 2.1.4 Подобряване на достъпа до, използването и качеството на информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) в общината. 

Дейност 2.1.4.1. 
Осигуряване на 

качествена интернет 
връзка за 

общинския център и 
други по-големи села 

1 491 000 1 100 000 600 000 600 000 0 0 500 000 391 000 391 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 2.1.4. в лв. 1 491 000 1 100 000 600 000 600 000 0 0 500 000 391 000 391 000 0 0 
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Мярка 2.1.5. Подобряване на плановата обезпеченост 

Дейност 2.1.5.1. 
Изработване на ОУП на 

община Калояново 
200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 

Дейност 2.1.5.2. 
Изработване на ПУП на 

стопанските дворове 
400 000 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 

Общо финансиране на 
Мярка 2.1.5. в лв. 600 000 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 

Общо финансиране по  
Цел 2.1 в лв. 46 306 000 16 665 000 14 415 000 8 995 000 3 470 000 1 950 000 2 250 000 29 641 000 8 991 000 20 650 000 0 

Специфична Цел 2.2. Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура и нейната МТБ. 

Мярка 2.2.1. Подобряване на състянието на  инфраструктурата на културната и образователна  инфраструктура 

Дейност 2.2.1.1. 
Основни и текущи 
ремонти на детски 

градини и училища 

900 000 500 000 500 000 300 000 200 000 0 0 400 000 400 000 0 0 

Дейност 2.2.1.2. 
Основни и текущи 

ремонти на читалища и 
други културни обекти 

700 000 500 000 500 000 300 000 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 

Дейност 2.2.1.3. 
Осигуряване на ново 

оборудване и 
обзавеждане за детски 

градини и училища 

800 000 400 000 400 000 200 000 200 000 0 0 400 000 400 000 0 0 

Дейност 2.2.1.4. 
Осигуряване на ново 

оборудване и 
обзавеждане за 

културни организации 

600 000 400 000 400 000 200 000 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 

Дейност 2.2.1.5. 
Проектиране и 
изграждане на 

културен център в 
с.Калояново 

800 000 120 000 120 000 80 000 40 000 0 0 680 000 0 680 000 0 

Общо финансиране по 
Мярка 2.2.1. в лв. 3 800 000 1 920 000 1 920 000 1 080 000 840 000 0 0 1 880 000 1 200 000 680 000 0 

Мярка 2.2.2.  Подобряване на състянието на  инфраструктурата на институции в областта на здравеопазването, 
социалните услуги, младежта и спорта 

Дейност 2.2.2.1. 
Ремонти на здравни 

заведения 
420 000 220 000 220 000 200 000 20 000 0 0 200 000 200 000 0 0 

Дейност 2.2.2.2. 
Осигуряване на 

модерна техника за 
здравните заведения 

420 000 220 000 220 000 200 000 20 000 0 0 200 000 200 000 0 0 
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Дейност 2.2.2.3. 
Ремонти на социални 

домове и сгради за 
социални услуги 

200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 

Дейност 2.2.2.4. 
Осигуряване на ново 

оборудване и 
обзавеждане за 

социални обекти и 
организации 

200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 

Дейност 2.2.2.5. 
Изграждане на център 

за обществена 
подкрепа на деца в риск 

365 000 67 000 67 000 52 000 15 000 0 0 298 000 298 000 0 0 

Дейност 2.2.2.6. 
Ремонти на спортни 

площадки и 
съоръжения 

400 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 

Дейност 2.2.2.7. 
Осигуряване на ново 

оборудване и 
обзавеждане за спортни 

клубове и спортни 
обекти 

300 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 100 000 100 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 2.2.2. в лв. 2 305 000 1 307 000 1 307 000 452 000 855 000 0 0 998 000 998 000 0 0 

Общо финансиране по  
Цел 2.2 в лв. 6 105 000 3 227 000 3 227 000 1 532 000 1 695 000 0 0 2 878 000 2 198 000 680 000 0 

Специфична 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 

Дейност 2.3.1.1. 
Подобряване 

състоянието на 
зелените площи в 
населените места 

120 000 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 

Дейност 2.3.1.2. 
Рехабилитация на 

обществени зелени 
площи и реконструкция 

на улична мрежа и 
тротоари в населените 

места на територията 
на община Калояново 

1 225 000 225 000 225 000 225 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 

Дейност 2.3.1.3.  
Провеждане на 

кампании по 
залесяване 

90 000 90 000 90 000 40 000 50 000 0 0 0 0 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 2.3.1. в лв. 1 435 000 435 000 435 000 265 000 170 000 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 

Мярка 2.3.2 Усъвършенстване на управление на отпадъците 

Дейност  2.3.2.1. 
Почистване на 

нерегламентираните 
сметища 

1 475 000 975 000 975 000 75 000 900 000 0 0 500 000 500 000 0 0 
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Дейност 2.3.2.2. 
Въвеждане на пилотна 

система за семейно 
компостиране 

40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 

Дейност 2.3.2.3. 
Изграждане на 

площадки за 
растителни отпадъци 
във всички   населени 

места от общината 

100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 2.3.2. в лв. 1 215 000 715 000 715 000 75 000 640 000 0 0 500 000 500 000 0 0 

Общо финансиране по  
Цел 2.3 в лв. 2 650 000 1 150 000 1 150 000 340 000 810 000 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 

Общо за приоритет 2. 55 061 000 21 042 000 18 792 000 10 867 000 5 975 000 1 950 000 2 250 000 34 019 000 12 689 000 21 330 000 0 

Приоритет 3. Развитие на човаешките ресурси чрез подобряване на качеството на образованието, здравеопазването, 
социалните услуги  и квалификацията на работната сила. 

Специфична цел 3.1  Повишаване  на институционални капацитет в публичните институции на територията на общината 

Мярка 3.1.1 Обучение и  професионално развитие на служителите  в общината. 

Дейност 3.1.1.1. 
Обучение и развитие 

капацитета на кадрите 
от общ. администрация 

89 000 14 000 14 000 11 000 3 000 0 0 75 000 75 000 0 0 

Дейност 3.1.1.2. 
Повишаване на 

ефективността за 
работа на 

администрацията със 
средствата от 

структурните фондове 
на ЕС 

87 000 12 000 12 000 11 000 1 000 0 0 75 000 75 000 0 0 

Дейност 3.1.1.3. 
Разширяване на 
прилагането на 

електронното 
управление в 

общинската 
администрация 

125 000 25 000 25 000 15 000 10 000 0 0 100 000 100 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка III.1.1. в лв. 301 000 51 000 51 000 37 000 14 000 0 0 250 000 250 000 0 0 

Мярка 3.1.2. Обучение и  професионално развитие на служителите  заети в изнесените териториални структури на 
изпълнителната власт 

Дейност 3.1.2.1.  
Квалификация и 

преквалификация на 
кадрите от 

образованието и 
културата. 

57 500 7 500 7 500 7 500 0 0 0 50 000 50 000 0 0 

Дейност 3.1.2.2. 
Повишаване 

квалификацията на 
кадрите в областта на 

земеделието. 

57 500 7 500 7 500 7 500 0 0 0 50 000 50 000   
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Дейност 3.1.2.3. 
Повишаване 

квалификацията на 
кадрите в областта на 

социалните услуги. 

57 500 7 500 7 500 7 500 0 0 0 50 000 50 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 3.1.2. в лв. 172 500 22 500 22 500 22 500 0 0 0 150 000 150 000 0 0 

Общо финансиране по  
Цел 3.1 в лв. 473 500 73 500 73 500 59 500 14 000 0 0 400 000 400 000 0 0 

Специфична цел 3.2. Оптимизиране и подобряване на на образователната система, здравното обслужване и социалните дейности 

Мярка 3.2.1. Оптимизиране на образователната система 

Дейност 3.2.1.1. 
Въвеждане на 

интензивно 
компютърно обучение 

145 000 45 000 45 000 15 000 30 000 0 0 100 000 100 000 0 0 

Дейност 3.2.1.2 
Интегриране на деца и 

младежи от 
малцинствените 

етнически групи в 
системата на 

образованието. 

390 000 58 000 58 000 58 000 0 0 0 332 000 332 000 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 3.2.1. в лв. 535 000 103 000 103 000 73 000 30 000 0 0 432 000 432 000 0 0 

Мярка 3.2.2. Подобряване на здравното обслужване 

Дейност 3.2.2.1.   
Осигуряване на 
специализиран 

транспортен достъп за 
обслужване на 

отдалечените села 

100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 

Дейност 3.2.2.2. 
Въвеждане на система 

за активна 
профилактика на 

здравето 

30 000 30 000 30 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 3.2.2. в лв. 130 000 130 000 130 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 

Мярка 3.2.3. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични социални групи 

Дейност 3.2.3.1. 
Осигуряване на 

допълнителни кадри за 
социалните дейности 

100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 

Дейност 3.2.3.2. 
Осигуряване  на достъп 
до публични обекти на 

хора с увреждания 

75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0 

Дейност 3.2.3.3. 
Създаване на НПО в 

подкрепа на лица от 
рискови социални 

групи 

5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 
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Общо финансиране по 
Мярка 3.2.3. в лв. 180 000 180 000 180 000 175 000 0 5 000 0 0 0 0 0 

Общо финансиране по  
Цел 3.2 в лв. 845 000 413 000 413 000 313 000 95 000 5 000 0 432 000 432 000 0 0 

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

Мярка 3.3.1.  Инициативи за осмисляне на свободното време 

Дейност 3.3.1.1.  
Създаване на нови 
местни клубове по 

интереси 

15 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 10 000 10 000 0 0 

Дейност 3.3.1.2.  
Организиране на 

спортни състезания 
45 000 45 000 30 000 0 30 000 0 15 000 0 0 0 0 

Общо финансиране по 
Мярка 3.3.1. в лв. 60 000 50 000 35 000 0 35 000 0 15 000 10 000 10 000 0 0 

Мярка 3.3.2. Повишаване ролята на младите хора в обществено-политическия живот в общината 

Дейност 3.3.2.1. 
Създаване на младежка 

НПО 
35 000 20 000 20 000 15 000 5 000 0 0 15 000 15 000 0 0 

Дейност 3.3.2.2. 
Подкрепа за развитието 

на млади таланти 
16 000 16 000 16 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 

Общо финансиране на 
Мярка 3.3.2. в лв. 51 000 36 000 36 000 23 000 13 000 0 0 15 000 15 000 0 0 

Общо финансиране по  
Цел 3.3  в лв. 111 000 86 000 71 000 23 000 48 000 0 15 000 25 000 25 000 0 0 

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 3 1 429 500 572 500 557 500 395 500 157 000 5 000 15 000 857 000 857 000 0 0 

ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ 83 733 50033 526 500 22 116 500 13 630 500 6 531 000 1 955 000 11 410 000 49 672 000 28 342 000 21 330 000 535 000 


