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           Приложение № 1 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т 
 

по Програмата за управление на Община Калояново за мандат 2019-2023 г.  

за 2020 година 
 

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

на Общински съвет Калояново 

 

През изминалата 2020 г. основните акценти в работата на Общинската 

администрация и на общината като цяло са сведени до изпълнение на 

основните приоритети  на програмата за управление на Община Калояново за 

мандат 2019-2023 г. По отношение на изпълнение на целите и мерките през 

изминалата година бяха реализирани следните видове дейности: 

 

Дейности по мерките на ПРИОРИТЕТ I: Инвестиции в хората – 

образовани, активни граждани с богати възможности за личностно и 

професионално развитие в общината, социална интеграция и ефективна 

администрация. 

 

1. Община Калояново има сключен договор с консултантска фирма за 

изработване за ПИРО (План за интегрирано развитие на община 

Калояново) за периода 2021-2027 г. 

2. Изградено е видеонаблюдение, в ДГ „Детелина“ с. Калояново, ОУ 

„Иван Вазов“ с. Калояново, ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре и 

ОУ „Христо Ботев“ с. Дълго поле, с цел осигуряване на безопасна 

среда в образователните институции на територията на община 

Калояново. 

3. Изградена е мрежа и е осигурен свободен високоскоростен wi-fi 

достъп на обществени места в 10 населени места на общината, като 

същото е финансирано по европейска програма и е на стойност 15 000 

евро. 

4. Обособен и обзаведен офис, в помещение общинска собственост, в 

сградата на Потребителната кооперация, като Комплексен център за 

услуги за работа с деца и семейства. 

5.  Осигурена топла храна за хора в неравностойно положение по 

Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ , 

от 01.05.2020 г до 31.12.2020 за осигуряване на храна за 170 

потребители на стойност 82 000 лева, засегнати в най-висока степен от 

пандемията COVID-19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват 

комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, 

като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е 

затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. 
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Предстои кандидатстване по ОП за храни и/или основно материално 

подпомагане 2014-2020 г. по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ Операция BG05FMOP001-5.001 ”3.1. 

– Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ за периода 

февруари-април 2021 г. 

6. По Закона за лична помощ са назначени 78 асистента на 78 

потребители. Консултирани и информирани са 10 човека за реда и 

начина за кандидатстване по механизма за лична помощ. 

Проведени са информационни срещи с представители на Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства/средно по 2 пъти месечно/. 

На 55 хора с увреждане са издадени карти за безплатно паркиране. 

7.  Извършено е обновяване и ремонт на пенсионерски клуб в с. Бегово 

и частично обновяване на пенсионерски клуб в с. Дълго поле. 

8. В сферата на електронните услуги е създадена възможност за 

плащане на данък сгради и такса смет по електронен път. 

9. Постоянно се провежда он-лайн обучение на служители на 

Общинска администрация в различни сфери на административно 

управление, включително и сферата на обществените поръчки по 

системата ЦАЙС-ЕОП. 

 

 

 

Дейности по мерките на ПРИОРИТЕТ II: Инвестиции в 

конкурентоспособна икономика, съвременна инфраструктура, чиста околна 

среда, превенция на риска от бедствия и приспособяване към измененията на 

климата. 

1. Общинска администрация е изработила Програма за опазване на 

околната среда на община Калояново за периода 2021-2027 г.  

2. Общинска администрация е изработила Програма за управление на 

отпадъците в община Калояново за периода 2021-2027 г . 

3. Общинска администрация е изработила Програма за енергийната 

ефективност на община Калояново за периода 2021-2030 г.  

4. Общинска администрация е изработила Програма за насърчаване и 

използване на енергия от ВЕИ и биогорива за периода 2021-2030 г.  

5. Изработен е проект: „Обособяване на  зона за спорт и отдих в  УПИ X-

254 за общ.обслужване в кв. 32 по плана на с. Житница на стойност 

15 000 лв. 

6. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, 

съоръжения и принадлежности към тях на територията на община 

Калояново: 

6.1. През  2020 г. приключи изпълнението на проект  „Реконструкция 

и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и 

принадлежности към тях на територията на община Калояново“ на 
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стойност 5 788 099,78 лева без ДДС. Обектите предмет на 

инвестицията са както следва:  

 Реконструкция/Рехабилитация на път PDV-2055/ж.п. гара 

Калояново-Р. Конаре-Главатар 

 Реконструкция/Рехабилитация на Път PDV 2056 /II - 64, Долна 

махала - Граф Игнатиево/ - Дълго поле - Ръжево Конаре/ 

 Реконструкция/Рехабилитация на Път PDV 2059 /III - 642 / 

Калояново - жп гара Калояново/ 

 

6.2. Изграждане на пешеходна алея и LED осветление на път PDV 

2056 между гара Калояново и с. Дълго поле на стойност 175 870 лв. 

6.3. Почистване на самозалесила се дървесна и храстовидна 

растителност в сервитута на общински път PDV-1057 (Калояново-

Житница).  

6.4. Извършен текущ ремонт на асфалтова настилка на общински път  

PDV-2341 (Калояново-Царимир). 

6.5. Обезпечен е с нови пътни знаци общински път Ръжево-

Черноземен. 

7. Ремонти на улична мрежа в населените места на общината: 

7.1. Асфалтиране на ул. 36-та с. Житница на стойност 40 300 лв. 

7.2. Асфалтиране на ул. 39-та с. Житница на стойност 37 300 лв. 

7.3. Асфалтиране на ул. 15-та с. Житница на стойност 23 300 лв. 

7.4. Ремонтни дейности по пътна и ВиК структура на ул. 21-ва с. 

Житница на стойност 47 907 лева. 

7.5. Подмяна на тротоарни настилки на ул. Кирил и Методий, пред и в 

ОУ „Иван Вазов“ с. Калояново на стойност 59 999 лв. 

7.6. Проект за СМР по ул. Ралица с. Калояново 

7.7. Възстановяване на асфалтова настилка след ремонтни работи по 

водопровод Главатар. 

7.8. Асфалтиране на ул. 24-та с. Дълго поле на стойност 46 000 лв. 

7.9. Асфалтиране на ул. 44-та с. Дълго поле на стойност 65 827 лв. 

7.10. СМР по  ул. 7-ма с. Дълго поле на стойност 23 700 лв. 

8. Реализиране на инфраструктурни проекти, проекти за благоустройство,  

озеленяване и зони за отдих в населените маста на общината: 

8.1. Подмяна на тротоарни настилки в кв. 105 с. Калояново пред 

Общинска администрация на стойност 38 100 лв. 

8.2. Подмяна на тротоарни настилки в кв. 41 с. Калояново пред Дом на 

специалиста на стойност 46 790 лв. 

8.3. Подмяна на тротоарни настилки пл. Възраждане с. Калояново – 

48 500 лв. 

8.4. Изграждане на парково осветление в с. Калояново – пл. 

Възраждане и пред Дом на специалиста и подмяна на градински пейки 

на пл. Възраждане на стойност 10 000 лв. 
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9. Ремонт, рехабилитация и проектиране на ВиК и инфраструктурата на 

територията на общината. 

9.1. Ремонт на отводнителен канал в с. Дуванлий по ул. Хисарско шосе 

на стойност – 10 680  лв. 

9.2. Ремонт на отводнителен канал на ул. 16-та в с. Дълго поле – 

10 900 лв. 

10. Изготвяне на инфраструктурни инвестиционни проекти. 

10.1. Проект за ремонт на водопровод по ул. Цанко Церковски в с. 

Калояново (околовръстен път) – 15 000 лв. 

10.2. Проект за ремонт на водопровод на ул. 4-та и ул. 9-та в с. 

Житница – 3 960 лв. 

10.3. Проект за дъждовна канализация в с. Калояново, от ул. Цар 

Калоян до кръстовището на ул. Баба Тонка и ул. Иван Вазов на 

стойност 7 400 лв. 

11. Брегоукрепване и почистване на речни корита и дерета: 

11.1. Аварийно укрепване, почистване и възстановяване десния 

бряг на р. Стряма над съществуващия мост в землището на с. Ръжево 

Конаре на стойност 369 595 лв. Финансирането е осигурено от Фонд 

„Бедствия и аварии“. 

11.2. Почистване на речно корито в с. Сухозем. 

 

 

 

Дейности по мерките на ПРИОРИТЕТ III. Съхраняване на духовността, 

развитие на културата и спорта, обществен ред и сигурност. 

 

1. Извършен ремонт на покрива на киносалона в сградата на общината на 

стойност 41 257 лв. 

2. Разработва се архитектурен проект за ремонт на помещението на 

киносалона в сградата на Общинска администрация. 

3. Извършени са ремонти на читалища в с. Бегово и в с. Дуванлий. 

4. Основен ремонт на спортна зала към ОУ „Иван Вазов“ с. Калояново на 

стойност 59 868 лв. 

5. Пререгистрация на ФК „Калояново“ в Зонален съюз на БФС гр. 

Пловдив и сформиране на отбор от спортисти изцяло жители на общ. 

Калояново за участие в „Б“ футболна група мъже. 

6. Тренировъчен процес и участие във футболен турнир „Седем плюс“ 

гр. Пловдив на 30 деца от 9 до 13 годишна възраст от селата 

Калояново, Дуванлий, Дълго поле и Черноземен. 

7. Ремонт и изграждане на спортни площадки и фитнес на открито: 

7.1. Доставка и монтаж на фитнес съоръжения на открито в с. Дълго 

поле по договор с ПУДООС  - 9 816 лв. 

7.2. Доставка и монтаж на фитнес съоръжения на открито в с. 

Ръжево Конаре по договор с ПУДООС – 9 816 лв. 
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Изградено видеонаблюдение на входно-изходните пътни артерии и в 

населените места на общината, с цел осигуряване на обществен ред и 

сигурност. 

 
 

Към края на бюджетната 2020 г. Община Калояново няма 

неразплатени разходи и не ползва кредитен ресурс. 

 

 
  

 

 

18.01.2021 г.     Георги Георгиев:/п/ 

       Кмет на Община Калояново 

 

ИЗГОТВИЛ:/п/ 

Павел Павлов – Секретар на община Калояново 


