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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ – Агенция по заетостта 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ГД ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 

ДМА – дълготрайни материални активи 

РБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕО – екологична оценка 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните 

инструменти на Европейския съюз 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 

НПО – неправителствени организации 

НПР – Национална програма за развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от 

ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 

ОП – Оперативна/и програма/и 

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет” 
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ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСИ - Отдел „Статистически изследвания“ 

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации” 

ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/”Региони в растеж” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

ПЧП – публично-частно парньорство 

РБ – Република България / Републикански бюджет 

РЗИ – Регионален център по здравеопазване 

РПРЮЦР – Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

РПР – Регионален план за развитие 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ЦДГ – целодневна детска градина 

ЮЦР – Южен централен район 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Този доклад представя резултатите от междинната оценка (МО) на изпълнението на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Калояново 2014-2020 г. за първите три 

години от периода на неговото действие. Междинната оценка е изготвена в изпълнение на 

нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, 

ал.1) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). 

Oбщинският план за развитие на община Калояново за периода 2014–2020 г. е 

средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие 

и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, 

динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и 

балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната 

перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на 

общината. 

Oбщинският план за развитие е приет от Общински съвет – Калояново с Решение 

№218, Протокол №26 от 26.09.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с 

чл.13, ал.3, и чл. 23, т.1 от Закона за регионалното развитие.   

Целта на настоящата междинната оценка е да осигури независима и актуална 

информация за постигнатите резултати от изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Калояново за първите три години от неговото прилагане 2014-2016 г. Оценката 

следва да направи необходимите изводи и препоръки за подобряване на управлението и 

координацията по изпълнение на заложените цели и при необходимост за актуализиране на 

документа за оставащия период на неговото действие до 2020 г. 

За постигането на тези цели са изпълнени следните задачи:  

• Изследване на промените във вътрешната и външната среда в контекста на ОПР; 

• Актуален преглед на изпълнението на плана, съответствие и приложимост на 

заложените цели и приоритети; 

• Изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието на ОПР. 

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка са критериите за 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 
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МЕТОДИКА 
При извършване на междинната оценка са използвани нормативните изисквания на 

ЗРР, ППЗРР и Методическите указания на МРРБ за актуализация на действащите стратегии 

и планове за регионално и местно развитие – 2009 г. Избраната методика е насочена към 

постигане на обективност на оценката относно първоначалните резултати от изпълнението 

на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа през първите три години от 

неговото прилагане. Междинната оценка включва анализ и оценка на изпълнението на 

целите и приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните 

за неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за 

разработването и подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за 

оставащия период на неговото действие до 2020 г.  

І. ЕТАПИ НА МО - Оценката на стратегията за развитие на община Калояново 

премина последователно през следните етапи: 

 ПРОУЧВАНЕ: На този етап бе създадена организацията за провеждане на  

междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически документи – 

Общински план за развитие (ОПР) на община Калояново 2014-2020 г., Областнатa стратегия 

за развитие на област Пловдив 2014-2020 г., Регионален план за развитие на Южен 

централен район 2014-2020 г. Беше събрана базова информация и статистически данни за 

нуждите на анализа и оценката от Общинска администрация – Калояново, Отдел 

„Статистически изследвания“ (ОСИ) – Пловдив, ДБТ – Марица, филиал с. Калояново, ОСЗ – 

Калояново, ОДЗ – Пловдив, ИСУН и други източници.  

 За целите на проучването бяха използвани справки, информация в Интернет и 

консултации с Общинска администрация - Калояново. 

 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: На този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на  

събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинната оценка на ОПР, 

резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е подробен анализ и оценка 

на промените в социално-икономическото развитие на общината, изпълнението на целите и 

приоритетите на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото прилагане 

органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за подобряване на 

работата по изпълнение на ОПР за периода до края на неговото действие (2020 г.). 

 СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ: Това е заключителния етап, свързан със  

съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените констатации с Общинска 

администрация – Калояново. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на 

администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за междинната оценка.   
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ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ 

За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи: 

• Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация; 

• Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни източници; 

• Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи; 

• Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се 

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР; 

• Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените 

цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други; 

• Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на 

сравнението се правят изводи и препоръки; 

• Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в 

действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОПР; 

• SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за 

изпълнение на ОПР до остатъка от периода на неговото действие; 

• Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР към 

неговото равнище в минал период или време, прието за база; 

• Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически 

изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината. 

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За междинната оценка са използвани следните източници на данни и информация: 

1. Общински план за развитие на община Калояново 2014-2020 г.; 

2. Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г.; 

3. Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.; 

4. Официални данни от Отдел „Статистически изследвания“ - Пловдив, ДБТ – Марица, 

филиал с. Калояново, ОСЗ – Калояново, ОДЗ – Пловдив и др.; 

5. Справки, доклади и отчети на Община Калояново; 

6. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България; 

7. Методическите указания на МРРБ за актуализация на действащите стратегии и 

планове за регионално и местно развитие – 2009 г. 

8. Интернет страници и портали: Община Калояново, ИСУН, НСИ, ГРАО, АЗ, ОПОС, 

ОПДУ, ОПРР, ОПРЧР, ОПИК, ПРСР и други. 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА 

 
І. АКТУАЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 
 

 

Фиг. 1: Карта на област Пловдив 

Община Калояново попада в териториалния обхват на област Пловдив, Южен 

централен район. Разположена e в северната част на Горнотракийската низина на площ от 

347,5 кв. км. Тя заема 6% от територията на Пловдивска област и 1,55% от Южен централен 

район (ЮЦР, NUTS 2). 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. Климатът в района е 

преходноконтинентален. Характеризира се с мека зима и топло и сухо лято. 
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Община Калояново граничи с общините: Брезово, Карлово, Марица, Раковски, 

Съединение и Хисаря. В състава на общината влизат 15 населени места – административния 

център село Калояново и още 14 села - Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, 

Дуванлии, Дълго Поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево 

Конаре, Сухозем и Черноземен. 

Село 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.  

Община Калояново е една от 18-те общини в област Пловдив. Тя е на 11-сто място по 

население и на 7-мо място по територия сред общините в областта.  

Таблица 1: Основни данни за община Калояново и останалите общини в област Пловдив 

 към 2015 г. 

Район, област, община 
Територия 

кв. км. 

Население 

брой 

2015 г. 

Гъстота на 

населението 

към 2015 г. 

(души на 

кв.км.) 

Населени 

места 

(брой) 

Градове 

(брой) 

Села 

(брой) 

България 111 001,9 7 153 784 64,45 5 304 253 5 051 

Южен централен район 22 365,1 1 436 216 64,22 1 306 54 1 252 

Област Пловдив 5 972,9 673283 112,72 212 18 194 

Община Асеновград 665,4 62235 93,53 29 1 28 

Община Брезово 465,4 6792 14,59 16 1 15 

Община Калояново 347,5 11234 32,33 15 - 15 

Община Карлово 1 040,50 50016 48,07 27 4 23 

Община Кричим 54,9 8135 148,18 1 1 - 

Община Куклен 148 6380 43,11 6 1 5 

Община Лъки 292 2681 9,18 11 1 10 

Община Марица 343 31744 92,55 19 - 19 

Община Перущица 48,7 4917 100,97 1 1 - 

Община Пловдив 102 341625 3349,26 1 1 - 

Община Първомай 521,6 24576 47,12 17 1 16 

Община Раковски 264 25765 97,59 7 1 6 

Община Родопи 523,7 31154 59,49 21 - 21 

Община Садово 192,9 14940 77,45 12 1 11 

Община Сопот 56 9376 167,43 2 1 1 

Община Стамболийски 61 20087 329,3 5 1 4 

Община Съединение 297,9 10060 33,77 10 1 9 

Община Хисаря 549 11566 21,07 12 1 11 

Източник: Национален статистически институт  



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Калояново 2014-2020 г.  

  

 10 

Община Калояново е сравнително рядко населена. Средната гъстота на населението 

32,33 души на кв. км. за 2015 г. е много по-ниска от средните стойности за област Пловдив 

(112,72), от средната гъстота за ЮЦР (64,22) и за страната (64,45 души на кв.км.). По брой 

населени места -15, Калояново се нарежда на шесто място в областта. 

Таблица 2: Баланс на територията на община Калояново (дка) 

Общо Земеделска Горска 
Населени 

места 

Водни 

течения 

и водни 

площи 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

347452 258684 52134 15683 14973 3407 2571 

Източник: Национален статистически институт  

Около 89% от територията на община Калояново се състои от земеделски и горски 

площи. Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 258 684 дка (74% при средно 

за страната 57,4%). Едва 15% от територията са горски площи – 52 134 дка. По този 

показател Калояново е под средните стойности за страната - 33,5%.  

Графика 1: Разпределение на площта на община Калояново по видове територии 

 

Източник: Национален статистически институт  

Населените места и другите урбанизирани територии са 5% от общата площ на 

община Калояново (15 683 дка). Водните течения и водни площи имат относителен дял 4%. 

Териториите за транспорт и за добив на полезни изкопаеми са съответно по 1 % от общата 

площ на общината. 
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Таблица 3: Население в община Калояново 2010 - 2015 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всичко 12270 11793 11602 11478 11342 11234 

Мъже 6029 5823 5705 5656 5590 5555 

Жени 6241 5970 5897 5822 5752 5679 

Източник: Национален статистически институт 

В община Калояново има задълбочаваща се демографската криза, която се дължи на 

намалена брачност, ниска раждаемост, засилена урбанизация, както и на увеличена 

смъртност и интензивна емиграция. За периода 2010-2015 г. населението на общината 

намалява с около 9% или с 1036 души. По признака пол структурата на населението е 

сравнително балансирана - 51% жени и 49% мъже. През 2015 г. в общината живеят 11 234 

души, от които 5 555 мъже и 5 679 жени. (Таблица 3) 

Таблица 4: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2013 - 2015 г. 

 
2013 2014 2015 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо 11478 5656 5822 11342 5590 5752 11234 5555 5679 

Под 

трудоспособна1 
1386 746 640 1381 738 643 1346 720 626 

В 

трудоспособна2 
6059 3368 2691 5979 3328 2651 6013 3357 2656 

Над 

трудоспособна3 
4033 1542 2491 3982 1524 2458 3875 1478 2397 

Източник: Национален статистически институт 

 През 2015 г. под трудоспособна възраст е 12% от населението на община Калояново. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 3 875 души или 35% от населението. Около 53% 

е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години. Населението на 

общината застарява, но процентното съотношение на лицата под, в и над трудоспособна 

възраст се запазва постоянно за анализирания период. 

Таблица 5: Естествен прираст на населението на община Калояново 2010-2015 г.   

Източник: Източник: Национален статистически институт 

                                                 
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца. 
3 Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години 

и 8 месеца за мъжете. 

Година 

Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

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

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

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

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

2014 95 49 46 284 129 155 -189 -80 -109 

2015 82 48 34 323 164 159 -241 -116 -125 
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 Естественият прираст на населението е отрицателен, като през 2015 г. е минус 241 

души. Средногодишният брой на живородените деца в община Калояново за периода 2010-

2015 г. е 89. Средната смъртност за изследваните 6 години  е 309 човека годишно.  

Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за 

отрицателния естествен прираст на населението. 

Таблица 6: Заселени, изселени и механичен прираст в община Калояново 2010-2015 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2010 423 219 204 312 161 151 111 58 53 

2011 284 140 144 181 84 97 103 56 47 

2012 190 73 117 159 76 83 31 -3 34 

2013 235 104 131 157 59 98 78 45 33 

2014 220 85 135 167 71 96 53 14 39 

2015 314 162 152 181 81 100 133 81 52 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст на населението в Калояново е положителен, като през 2015 г. 

достига + 133 души. В резултат на миграция населението на общината се увеличава с около 

85 души средногодишно за периода 2010-2015 г. Общо от отрицателния естествен и 

положителния механичен прираст населението в община Калояново през 2015 г. е намаляло 

със 108 души.  

Таблица 7: Население по постоянен и настоящ адрес 2014-2016 г. 

Населени места Постоянен адрес Настоящ адрес 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

с. Бегово 772 771 755 666 671 664 

с. Главатар 204 205 199 190 196 189 

с. Горна махала 161 154 154 328 331 313 

с. Долна махала 412 404 403 389 373 368 

с. Дуванлии 547 537 533 559 557 563 

с. Дълго поле 2004 1984 1984 1979 1959 1947 

с. Житница  1609 1583 1567 1493 1474 1461 

с. Иван Вазово 273 268 268 299 301 295 

с. Калояново 2614 2589 2581 2617 2575 2555 

с. Отец Паисиево 117 112 106 231 231 225 

с. Песнопой 530 506 489 500 523 493 

с. Ръжево 196 189 186 313 305 293 

с. Ръжево конаре 1365 1353 1313 1397 1387 1350 

с. Сухозем 113 111 107 230 216 196 

с. Черноземен 334 333 321 437 436 419 

Общо за 

общината 
11251 11099 10966 11628 11535 11331 

Източник: ГД ГРАО (http://www.grao.bg) 

http://www.grao.bg/


Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Калояново 2014-2020 г.  

  

 13 

По данни на ГД ГРАО (http://www.grao.bg) населението на общината по постоянен 

адрес към 31.12.2016 г. е 10 966 души, а по настоящ адрес 11 331 души. Данните в Таблица 8 

сочат, че населението по постоянен и по настоящ адрес е намаляло с около 3% през 2016 

спрямо 2014 г. Тенденцията на намаляване е валидна за жителите на всички населени места. 

Близо 68% от населението живее в четири от по-големите села. През 2016 г. в общинския 

център село Калояново живее 24% от населението на общината, в с. Дълго поле - 18%, в 

с.Житница - 14% и в с. Ръжево конаре - 12%. 

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана - 4 големи села – 

Калояново, Житница, Дълго поле и Ръжево конаре (над 1000 жители), 2 средно големи села 

– Бегово и Дуванлии (500-1000 жители), 4 средни села – Песнопой, Долна махала, 

Черноземен и Иван Вазово (200-500 жители) и 5 малки села (100-200 жители). В общината 

няма много малки села под 100 жители.  

Таблица 8: Регистрирани безработни лица и равнище на безработицата 2013-2016 г. 

Показател 2013 2014 2015 2016 

Брой регистрирани лица 571 558 453 314 

Жени 288 293 246 166 

Мъже 283 265 207 148 

Равнище на безработица (%) 14,31 13,99 11,35 7,87 

Източник: Дирекция „Бюро по труда”  

Равнището на безработица в община Калояново намалява значително (с близо 45%) 

през анализирания 4-годишен период. През 2016 г. официалната безработица в общината е 

7,87%, като остава със стойности с 2 пункта по-високи от средните за област Пловдив 

(5,8%) и малко по-ниски от средните за страната (8%). 

Графика 2: Динамика на безработицата в община Калояново 2013-2016 г. 

 

http://www.grao.bg/
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През 2016 г. по официални данни регистрираните безработни в община Калояново 

са само 314 души, което е с 45% по-малко спрямо 2013 г. (571 души). Налага се изводът, 

че проблемът с безработицата в общината е овладян и пазарът на труда не се нуждае от 

стимулиране. Структурата на безработицата по пол е сравнително балансирана. 

Относителният дял на безработните жени през 2016 г. е около 53%. 

Таблица 9: Безработица в община Калояново по възраст 2013-2016 г. 

Възрастови групи 2013 2014 2015 2016 

 - до 29 г. 119 77 55 36 

 - от 29 до 54 г. 310 317 281 189 

 - над 55 г. 142 164 117 89 

Общо 571 558 453 314 

Източник: Дирекция „Бюро по труда”  

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на безработицата имат лицата 

от 29 до 54 годишна възраст (60% за 2016 г.). Безработните над 55-годишна възраст са 28% , 

а тези до 29 години са едва 11%. (Таблица 10) 

Таблица 10: Безработни лица в община Калояново по степен на образование за 2013-2016 г. 

Образование 2013 2014 2015 2016 

Висше 20 21 18 10 

Средно 190 188 154 104 

Основно  172 161 117 82 

Начално и по-ниско 189 188 164 118 

Общо 571 558 453 314 

Източник: Дирекция „Бюро по труда”  

 

Графика. 3: Структура на безработицата по образование в община Калояново през 2016 г. 
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За периода 2013-2016 г. най-голям относителен дял в структурата на безработицата 

имат лицата с начално и по-ниско образование. За 2016 г. те са 38% от регистрираните 

безработни. След тях преобладават лицата със средно образование - около 33%. С основно 

образование са 26% от безработните лица, а тези с висше образование са относително малко 

– едва 3% или 10 души.  

Таблица 11: Продължителност на безработицата в община Калояново 2013-2016 г. 

Продължителност 2013 2014 2015 2016 

Безработни лица с регистрация 

до 1 година 
307 294 221 175 

Безработни лица с регистрация 

от 1 до 2 години 
96 99 85 41 

Безработни лица с регистрация 

над 2 години 
168 165 147 98 

Общо 571 558 453 314 

Източник: Дирекция „Бюро по труда”  

Трайно безработните с регистрация в Бюрото по труда над 2 години за 2013 -2016 г. 

са общо 578 лица. За периода най-голям относителен дял имат безработните с регистрация в 

Бюрото по труда до 1 г. Към 31.12.2016 г. трайно безработните съставляват 31% от всички 

безработни или 98 лица, с регистрация до 1 година са 56% от безработните, а от 1 до 2 

години – 13%. Към 31.12.2016 г. продължително безработните, с регистрация над 1 година 

съставляват 44% от всички безработни или 139 лица. От тях с начално и по-ниско 

образование са 53% или 73 лица, а без специалност и професия са 116 лица или 83% от 

трайно безработните.  

За периода 2013-2016 г. са сключени договори по активните мерки на Закона за 

насърчаване на заетостта (ЗНЗ) за 27 безработни лица. Безработните лица, включени в 

Национални и Регионални програми за заетост и по схеми на ОПРЧР, като от тях за 

младежи са схемите „Младежка заетост” и „Обучение и заетост на младите хора”. През 

наблюдавания период по всички Програми за заетост са включени общо 124 лица. 

Таблица 12: Постъпили на работа безработни лица в община Калояново за 2013-2016 г. 

Образование 2013 2014 2015 2016 

До 29 години 63 120 124 107 

Над 50 години 147 83 129 161 

Лица с намалена 

трудоспособност 
10 13 19 25 

Продължително безработни 58 74 83 125 

Общо 278 290 355 418 

Източник: Дирекция „Бюро по труда”  
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За 2013-2016 г. в община Калояново са постъпили на работа общо 1341 безработни 

лица, от тях 414 са младежи до 29 години, 520 са над 50 години,  

Таблица 13: Новоразкрити свободни работни места в община Калояново за 2013-2016 г. 

Образование 2013 2014 2015 2016 

Първичен пазар на труда 239 219 214 435 

Мерки за заетост 15 1 7 8 

Програми за заетост 52 22 38 48 

Общо 306 242 259 491 

Източник: Дирекция „Бюро по труда”  

За периода 2013-2016 г. са обявени общо 1298 свободни работни места, от тях на 

първичния трудов пазар – 1107, по мерки за заетост – 31 и по програми за заетост - 160. Най-

много работни места са обявени през 2016 г. - 491, а най-малко през 2014 г. - 242.   

Икономиката в община Калояново се характеризира с преобладаващ дял на селското 

стопанство спрямо промишленото производство. Структуроопределящи отрасли на 

местната икономика са селското стопанство, хранително-вкусовата, дървообработващата, 

мебелната и шивашката промишленост.  

Таблица 14: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община 

Калояново 2013-2015 г.  

Година 
Брой 

предприятия 

Произведена 

продукция 

(хил. лева) 

Приходи 

от 

дейността 

(хил. лева) 

Заети лица 

(брой) 

Разходи за 

възнаграждения 

(хил. лева) 

2013 341 86025 109276 1535 8284 

2014 357 87029 110113 1478 8521 

2015 361 92153 114061 1468 9278 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Пловдив 

 Броят на предприятията в Калояново се увеличава през последните години. Според 

данните в Общинския план за развитие през 2011 г. в общината има 339 регистрирани 

предприятия, а през 2016 г. броят им достига 361 или с 22 повече. 

Произведената продукция в предприятията от община Калояново през 2015 спрямо 

2013 г. се увеличава с 6 128 хил. лева. Приходите от дейността бележат ръст от 4 785 хил. 

лева. Броят на заетите лица в местната икономика намалява с 67 души за анализирания 

период, а разходите за възнаграждения се увеличават с 994 хил. лева. 

Средната брутна годишна работна заплата в община Калояново нараства с близо 30% 

през последните години от 5 953 лева през 2012 г. на 7 712 лева през 2015 г. Средната 

годишна заплата в община Калояново през 2015 г. е с 1372 лева по-ниска от средната 
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годишна работна заплата за област Пловдив (9 084 лева) и с 2 823 лева по-ниска от средната 

годишна работна заплата за страната, която е 10 535 лева.  

Таблица 15: Средна брутна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в община Калояново 2012-2015 г. (лева) 

 

 

 

 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Пловдив 

Селското стопанство е водещ отрасъл на общинската икономика в Калояново. То е 

основен източник на доходи и заетост и играе важна роля за развитието на този плодороден 

район на България.  

Таблица 16: Земеделски стопани и земеделски кооперации 2013-2016 г. 

 

  

 

  
 Източник: ОДЗ – Пловдив 

Броят на регистрираните земеделски стопани в района нараства до 706 през 2014 г. и 

след това намалява до 610 към 2016 г. На територията на общината функционират четири 

земеделски кооперации. 

Таблица 17:  Обработваема земеделска земя в община Калояново (дка) 

 

 
 

 

Източник: ОДЗ – Пловдив 

 Общият брой декари обработваема земеделска земя в общината слабо намалява за 

анализирания период – от 209 148 дка през 2013 г. на 209 019 дка през 2016 г. Броят на 

осъществените сделки със земеделска земя за периода 2013-2016 г. е 8 947. В аграрния 

сектор на община Калояново са регистрирани 978 малки и средни предприятия. 

Растениевъдството е основния земеделски отрасъл в Калояново. По данни от ОДЗ 

средния добив от декар пшеница в общината за периода 2013-2016 г. е около 350 кг/дка. 

Най-високи добиви (400 кг/дка пшеница) са достигнати през 2016 г. Средният добив от 

декар на засятите площи с ечемик е 288 кг/дка, а от царевица – 700 кг/дка. Слънчогледът е 

другата основна култура, отглеждана в Калояново със среден добив 128 кг/дка. В района се 

отглежда ориз със средни добиви за разглеждания период - 550 кг/дка и фасул – 100 кг/дка. 

2012 2013 2014 2015 

5953 6938 7382 7712 

Показател по години 2013 2014 2015 2016 

Брой земеделски стопани 688 706 605 610 

Брой земеделски кооперации 4 4 4 4 

2013 2014 2015 2016 

209148 209128 209117 209019 
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Таблица 18: Среден добив на основните култури в община Калояново (кг/дка) 

Източник: ОДЗ – Пловдив 

 Почвените и климатични условия благоприятстват зеленчукопроизводството в 

общината. Добивите от картофи са средно по 1000 кг/дка, от домати – 1183 кг/дка, от 

краставици – 1313 кг/дка, от пипер - 2063 кг/дка и от патладжани – 1300 кг/дка. 

Култура 2013 2014 2015 2016 

Пшеница 300 350 350 400 

Ечемик 250 300 300 300 

Овес 300 300 700 300 

Тритикале 310 360 360 400 

Рапица 110 150 150 - 

Фасул 100 100 100 100 

Слънчоглед 130 130 150 100 

Ориз 500 600 600 500 

Царевица за зърно 700 800 800 500 

Памук 37 20 - - 

Тютюн 170 155 145 128 

Картофи 1000 1000 1000 1000 

Домати 1500 500 1500 1233 

Пипер 1950 2000 2200 2100 

Краставици 800 1100 1600 1750 

Патладжан 1100 1500 1600 1000 

Дини 1500 700 1100 1161 

Пъпеши 1000 400 500 600 

Ябълки 900 900 900 800 

Праскови 600 700 798 552 

Сливи 650 600 700 600 

Череши 700 758 800 799 

Круши - 800 700 286 

Ягоди 1500 1100 1450 1100 

Малини 200 300 150 118 

Маслодайна роза 250 370 250 560 

Лавандула 100 79 100 100 

Лозя винени 700 800 400 800 

Лозя десертни - - 700 1000 

Вишни 500 600 693 799 
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Производството на плодове също е много добре развито в община Калояново. 

Добивите от дини са 1115 кг/дка, от пъпеши – 625 кг/дка, а от ягоди – 1288 кг/дка. 

Отглеждат се още ябълки, круши, праскови, сливи, череши, вишни и малини. В района се 

отглеждат винени и десертни лозя. Добивите от винените сортове са средно 675 кг/дка, а от 

десертните - 850 кг/дка.  

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

тритикале.  

На територията на общината функционират 5 основни училища в селата Калояново, 

Житница, Дълго поле, Ръжево Конаре и Песнопой.  

Таблица 19: Брой ученици в основните училища на община Калояново 2013-2016 г. 

                       Учебни години 

Училище 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ОУ „Иван Вазов“ с. Калояново 200 203 181 

ОУ „Христо Смирненски“ с.Житница 82 80 79 

ОУ „Христо Ботев“ с.Дълго поле 155 157 120 

ОУ "„Христо Ботев“ с.Ръжево Конаре 106 107 102 

ОУ „Отец Паисий“ с. Песнопой 80 81 63 

Общо 623 628 545 

Източник: Община Калояново 

През учебната 2015/2016 г. общият брой на учениците в училищата на община 

Калояново е 545. Броят им намалява с около 12% или със 78 спрямо учебната 2013/2014 

година.  

Таблица 20: Брой деца в детските градини на територията на община Калояново 2013-2016 г. 

                       Учебни години 

Детска градина 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ДГ .Детелина“ с.Калояново 83 79 73 

ДГ „Иглика“ с.Дуванлии 19 19 19 

ДГ „Детски свят“ с.Житница 57 57 64 

ДГ „Първи Юни“ с. Дълго поле 58 57 57 

ДГ „Никола Инджов“ с.Ръжево Конаре 37 44 40 

ДГ „Валентина Терешкова“ с.Долна махала 19 19 20 

ДГ „Радост“ с.Бегово 30 32 22 

ДГ „Щастливо детство“ с.Иван Вазово 21 19 19 

Общо 324 326 314 

Източник: Община Калояново 
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В общината има 8 детски градини, които през учебната 2015/2016 г. се посещават от 

314 деца. Броят им намалява с 5% или с 10 деца спрямо учебната 2013/2014 година.  

ИЗВОДИ: 

1. Община Калояново е на седмо място по територия и на единайсто място по 

население сред 18-те общини в област Пловдив и това състояние се запазва през 

първите три години от изпълнението на ОПР 2014-2020 г. Урбанистичната 

структура на общината включва административния център с. Калояново и още 14 

села. Територията на общината е 347,5 кв. км., около 74% от които земеделска земя 

– 258 684 дка и едва 15% горски площи – 52 134 дка.  

2. По данни на НСИ към 31.12.2015 г. населението на община Калояново е 11 234 

души. Динамиката му показва тенденция на намаление (с около 9%) или с 1036 

души през 2015 спрямо 2010 г. Естественият прираст е отрицателен. Механичният 

прираст е положителен, като през 2015 г. достига +133 души. От миграция за 

периода 2010-2015 г. населението се увеличава с 85 души средногодишно.  

3. Общината е сравнително рядко заселена. Средната гъстота на населението (32,33 

души на кв. км. за 2015 г.) е много по-ниска от средните стойности за област 

Пловдив (112,72), за страната (64,45) и за ЮЦР (64,22). 

4. Равнището на безработица в община Калояново намалява значително (с близо 

45%) през анализирания 4-годишен период. През 2016 г. официалната безработица 

в общината е 7,87%, като остава със стойности с 2 пункта по-високи от средните за 

област Пловдив (5,8%) и малко по-ниски от средните за страната (8%). 

5. Икономиката на Калояново е с аграрно-промишлен характер. Броят на 

предприятията се увеличава през последните години от 339 през 2011 г. на 361 през 

2016 г. Забелязва се лек ръст в икономическото развитие на общината. 

6. Произведената продукция в местните предприятията през 2015 спрямо 2013 г. се 

увеличава с 6 128 хил. лева. Приходите от дейността бележат ръст от 4 785 хил. 

лева. Средната годишна работна заплата в общината през 2015 г. е 7 712 лева, което 

е с 1372 лева по-малко от средната годишна заплата за област Пловдив (9 084 лева) 

и с 2 823 лева по-малко от средната годишна заплата за страната (10 535 лева). 

7. Земеделието се развива интензивно през последните години. То е основен източник 

на доходи и заетост и играе важна роля за развитието на района. В аграрния сектор 

на община Калояново са регистрирани 978 малки и средни предприятия. Общият 

брой декари обработваема земеделска земя през 2016 г . е 209 019 дка. Средните 

добиви от декар на основните отглеждани култури са изключително високи. 
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II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Идеята на Междинната оценка за изпълнението на Плана за развитие на община 

Калояново е да обобщи първоначалните резултати и напредъка за първите три години от 

прилагането на стратегическия документ, довели до промяна в средата и условията на живот 

на местната общност.  

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Калояново 

2014-2020 г. са включени: визия, 3 приоритета, 9 специфични цели и 24 мерки.  

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на  развитие на община 

Калояново. Тя  е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за стандарта 

на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава.  

Визията за развитие на община Калояново, отразена в ОПР 2014-2020 г. е: 

„ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, 

ПРЕДОСТАВЯЩА АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, С 

РАЗВИТО УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА,  

ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА СРЕДА, ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И БЛАГОПРИЯТНИ 

ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.” 

Дългосрочната политика на община Калояново, очертана във визията играе ключова 

роля за постигането на устойчиво и балансирано местно развитие в различни аспекти 

икономически, социален, екологичен и териториален. Във визията е заложена прогнозата, че 

ще бъде оползотворен и развит специфичния потенциал на общината, изразен най-вече в 

предимствата й на плодороден земеделски район, ще бъде повишена степента на 

икономическо развитие, ще бъдат подобрени условията за живот и ще бъде преодоляна 

демографската криза. 

Приоритетите в ОПР ще се използват за базови при оценката на първоначалните 

резултати от изпълнението на документа за периода 2014-2016 г.  

Приоритет 1: Стимулиране на конкурентоспособността на местната 

икономиката и повишаването на нивото на заетост. 

Приоритет 2: Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и 

местоживеене, чрез подобряване на техническата, екологична и социална 

инфраструктура. 
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Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси, чрез подобряване на качеството 

на образованието, здравеопазването, социалните услуги и квалификацията на 

работната сила. 

Първият и най-важен приоритет е насочен към икономическо съживяване и развитие 

на района, насърчаване на конкурентоспособността на местната икономика и повишаване 

нивото на заетост. 

Вторият приоритет предвижда подобряване и поддръжката на техническата и 

социална инфраструктури, опазването на околната среда и природното богатство. 

Третият приоритет касае развитието на човешките ресурси, чрез подобряване на 

качеството на образованието, здравеопазването и социалните услуги. 

В своята съвкупност така формулираните приоритети и тяхната успешна реализация  

ще допринесат за изпълнение на визията и постигане целите на регионално, национално и 

европейско ниво. 

Заложените в ОПР на община Калояново 9 специфични цели детайлизират 

изпълнението на приоритетите, стратегическите цели, главната цел  и визията: 

Към Приоритет 1:  

Специфична цел 1.1: Модернизиране на земеделието и обвързването му с 

преработвателната промишленост. 

Специфична цел 1.2: Опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природното наследство на общината – потенциал за развитие на туризма. 

Специфична цел 1.3: Разнобразяване към не земеделски дейности и разкриване на 

нови работни места в общината. 

Към Приоритет 2:  

Специфична цел 2.1: Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на 

нова техническа инфраструктура. 

Специфична цел 2.2: Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура и 

нейната МТБ.  

Специфична цел 2.3: Съхраняване на природните дадености и опазване на околната 

среда. 

Към Приоритет 3:  

Специфична цел 3.1: Повишаване на институционални капацитет в публичните 

институции на територията на общината. 

Специфична цел 3.2: Оптимизиране и подобряванена образователната система, 

здравното обслужване и социалните дейности. 
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Специфична цел 3.3: Активно ангажиране на младите хора в развитието на общината. 

В ОПР са заложени 24 мерки, на етапа на настоящата междинна оценка те остават 

релевантни и адекватни на съществуващата социално-икономическа ситуация в Калояново, 

на приоритетите и целите за развитие и финансовите възможности на Общината.  

Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираната визия за развитие, определените приоритети за действие и техните 

специфични цели, които трябва да бъдат постигнати посредством изпълнението на 

конкретни мерки, проекти и предвидените в проектите дейности.   

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на ОПР на 

община Калояново за трите основни приоритета са заложени 88 проекта и дейности 

на обща стойност 83 733 500 лева.  

Реалните резултати на етапа на междинна оценка за изпълнението на ОПР за първите 

три години на неговото действие са представени в следващата таблица: 

Таблица 21: Справка за проектите в община Калояново през периода 2014-2016 г. 

№ 

по 

ред 

Наименование на проект  

Обща 

стойност 

лева   

Период на 

изпълнение 

Източник на 

средства – 

програма, фонд, 

бюджет            

(собствен 

финансов принос 

в %) 

Резултати 

 

ПРИОРИТЕТ 1 

Стимулиране на 

конкурентоспособността на 

местната икономиката и 

повишаването на нивото на 

заетост 

2516361    

 

Специфична цел 1.1. 

Модернизиране на 

земеделието и обвързването 

му с преработвателната 

промишленост 

2427840    

 

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 

2065246    

1 

Модернизация на земеделско 

стопанство на СМБЕ-99 ООД 

174033 2013-2016 Мярка 121 от ПРСР 

2007-2013 г. 

Подобряване цялостната 

производствена дейност на 

СМБЕ-99 ООД, община 

Калояново, обл.Пловдив  
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2 

Финансирани проекти на 18 

земеделски фирми и 

производители по мярка 121 от 

ПРСР 

1361228 2014-2015 Мярка 121 от ПРСР 

2007-2013 г. 

Модернизиране на 

земеделски стопанства в 

община Калояново 

3 

Закупуване на земеделска 

техникa в с.Ръжево Конаре, 

община Калояново, област 

Пловдив 

48313 2014 Мярка 4.1. от ПРСР 

2014-2020 г. 

Модернизиране 

земеделското стопанство на 

ЗП Христо Палийски 

4 

Закупуване на трактор с 

прикачен инвентар 

21672 2014 Мярка 4.1. от ПРСР 

2014-2020 г. 

Модернизиране 

земеделското стопанство на 

"ЛАРМ ГРУП" ООД   

5 

Финансирани два проекта за 

стартиране на малки 

земеделски стопанства 
60000 2014 

Мярка 6.3. от ПРСР 

2014-2020 г. 

Модернизиране 

земеделските стопанства на 

ЗП Мартин Дастагир и ЗП 

Мария Станева  

6 

Финансирани четири проекта 

за отпускане на стартова 

помощ за млади земеделски 

производители (второ 

плащане) 

100000 2016 
Мярка 112 от ПРСР 

2007-2013 г. 

Модернизиране 

земеделските стопанства на 

ЗП Валентин Илиев, ЗП 

Николина Аргирова, ЗП 

Милко Павлов, ЗП Рангел 

Йонов  

7 

Финансирани четири проекта 

за отпускане на стартова 

помощ за млади земеделски 

производители 
300000 2014 

Мярка 6.1. от ПРСР 

2014-2020 г. 

Модернизиране 

земеделските стопанства на 

ЗП Димитър Димитров, ЗП 

Петър Петров, ЗП 

Любомир Илиев, ЗП Иван 

Вангов, ЗП Николай Гатев 

и"ВОР-

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД  

 

Мярка 1.1.2. Целенасочена 

подкрепа за земеделските 

стопанства на територията 

на общината заети в сектор 

животновъдство 

330594    

8 

Закупуване на техника и 

оборудване за кравеферма в 

с.Песнопой 

330594 2014 

Мярка 4.1. от ПРСР 

2014-2020 г. 

Модернизиране 

земеделското стопанство на 

ЗП Радка Козарева 

 

Мярка 1.1.3. Подпомагане 

достъпа на стопанствата до 

пазара и до крайните 

потребителите 

32000    

9 

Финансиране на 7 проекта за 

развитие на полупазарни 

стопанства 
32000 2013-2016 

Мярка 141 от ПРСР 

2007-2013 г. 

Модернизиране 

земеделските стопанства на 

7 производители в община 

Калояново 

 

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 
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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  

88521    

 

Мярка 1.3.1. Създаване на 

нови микропредприятия в 

сектора на ИКТ, здравни, 

социални и образователни 

услуги 

18415    

10 

"Студио за фото, рекламни, 

копирни и принт услуги" на 

"МИЛА - 07" ЕООД 

18415 2013-2014 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2007-2013 

 

 

Мярка 1.3.2. Развитие на 

предприемаческите 

способности на младите хора 

в общината  

70106    

11 

„Обучение и заетост за 

младите хора“ 

70106 2016 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2014-2020 

По проекта са наети 22  

безработни лица на възраст 

до 29 г. регистрирани като 

трайно безработни в 

Бюрото по труда на 

територията на община 

Калояново 

 

Мярка 1.3.3. Повишаване на 

производителността и 

адаптивността на заетите 

лица 

    

      

 

Мярка 1.3.4. Намаляване 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 

11577795    

 
Специфична цел 2.1: 

Подобряване състоянието на 

съществуващата и 

10955033    
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изграждане на нова 

техническа инфраструктура 

 
Мярка 2.1.1. Подобряване на 

пътната инфраструктура 
5462488    

12 

Рехабилитация на път PDV-

1057 Калояново-Житница-

Старо Железаре от км 0+000 

до км 6+540 и подмяна на 

съществуваща водопроводна 

мрежа по трасето на пътя в 

рамките на регулацията на 

с.Житница 

4416864 2012-2014 
ПРСР 2007-2013, 

мярка 321 

Рехабилитиран 6,540 км. 

път и подмяна на 

съществуваща 

водопроводна мрежа по 

трасето на пътя в рамките 

на регулацията на 

с.Житница 

13 

Реконструкция на 

четвъртокласен път PDV 2055 

- гара Калояново – с. Ръжево 

Конаре, 1-ви етап – в 

регулацията на с. Ръжево 

Конаре“ 

507336 2013-2014 

Публичната 

инвестиционна 

програма на 

правителството 

„Растеж и 

устойчиво развитие 

на регионите“ 

Реконструкция на 

четвъртокласен път PDV 

2055-гара Калояново-

с.Ръжево Конаре. По целия 

2-километров участък на 

пътната отсечка е подменен 

водопровода за питейна 

вода 

14 
Текущ ремонт на общински 

пътища в община Калояново 
246500 2014-2016 Общински бюджет 

Подобрено състояние на 

общинска пътна мрежа 

15 

Текущ ремонт на улици в 

населените места на община 

Калояново 

237000 2014 Общински бюджет 
Подобрено състояние на 

общинска улична мрежа 

16 

Ремонт на тротоарна настилка 

около двора на храм „Св. 

Троица” – Калояново 

13827 2016 Общински бюджет 
Подобрено състояние на 

общинска улична мрежа 

17 
Ремонт на мост на р.Стряма 

при с.Песнопой 
36601 2015 Общински бюджет 

Подобрено състояние на 

общинска инфраструктура 

18 
Ремонт на мост в с.Сухозем 

4360 2014 Общински бюджет 
Подобрено състояние на 

общинска инфраструктура 

 

Мярка 2.1.2. Подобряване на 

ВиК и хидромелиоративната 

инфрасктруктурата на 

територията на общината 

2792698    

19 

Изграждане на ПСОВ на 

с.Житница и на с.Ръжево 

Конаре, общ.Калояново, 

обл.Пловдив 

2675701 2012-2014 
ПРСР 2007-2013, 

мярка 321 

Изградени 2 бр. ПСОВ в 

с.Житница и с.Ръжево 

Конаре и довеждащи до тях 

колектори 

20 

Доизграден е главен 

канализационен колектор І  от 

РТ 3- РТ 2, с.Дуванлии, 

община Калояново 

68000 2014 Общински бюджет 

Подобрено състояние на 

общинска канализационна 

мрежа 

21 

Почистване на речни корита и 

канали на територията на 

община Калояново 

 

48997 2015 Общински бюджет 

Подобрено състояние на 

речни корита и канали в 

община Калояново 

 

Мярка 2.1.3. Подобряване на 

енергийната 

инфраструктура на 

територията на общината 

2540694    

22 

„Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ОУ 

„Христо Ботев” Дълго поле, 

община Калояново” 

79301 2014 

Национален 

доверителен 

Екофонд 

Въведени мерки за 

енергийна ефективност в 

общински сграден фонд 

23 

"Енергийната ефективност - 

гаранция за успех" 

"БУЛГАРА" ЕООД 

256937 2013-2014 

Оперативна 

програма "Развитие 

на 

Подобрена енергийна 

ефективност в 

техническата база на 

http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=24624
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5


Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Калояново 2014-2020 г.  

  

 27 

конкурентоспособн

остта на 

българската 

икономика" 2007-

2013 

производствено 

предприятие на 

територията на община 

Калояново 

24 

"Подобряване на енергийната 

ефективност в Киттнер 

Анлаген-Унд Машиненбау 

ЕООД" 
433798 2013-2015 

Оперативна 

програма "Развитие 

на 

конкурентоспособн

остта на 

българската 

икономика" 2007-

2013 

Подобрена енергийна 

ефективност в 

техническата база на 

производствено 

предприятие на 

територията на община 

Калояново 

25 

"Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност за 

експлоатация на концесия за 

добив в землището на с. 

Ръжево Конаре, обл. Пловдив" 

на "КОРЕКТБЕТОН" ЕООД 

1379191 2014-2015 

Оперативна 

програма "Развитие 

на 

конкурентоспособн

остта на 

българската 

икономика" 2007-

2013 

Подобрена енергийна 

ефективност в 

техническата база на 

производствено 

предприятие на 

територията на община 

Калояново 

26 

Текущи ремонти и 

профилактика на уличното 

осветление в населените места 

на община Калояново 

213000 2014-2016 Общински бюджет 

Повишена ефективност на 

улично осветление в 

населените места на 

община Калояново 

27 

Основен ремонт на 

общественото улично 

осветление в село Калояново 
81000 2015 Общински бюджет 

Доставка и монтаж на LED 

осветителни тела за улично 

осветление в село 

Калояново 

28 

Строително-ремонтни работи 

на покривна конструкция, 

подмяна на дограма и 

ремонтни дейности в сградата 

на Общинска администрация 

Калояново 

97467 2015-2016 Общински бюджет 

Реализирани икономии в 

общинска административна 

сграда и намалени 

топлозагуби 

 

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  
159153    

29 

Изработване на Общ 

устройствен план на община 

Калояново 
121253   2016 МРРБ 

Подобряване на 

техническата и планова 

обезпеченост на община 

Калояново 

30 

Технически проект за 

строителство на нова сграда-

културен център за нуждите на 

читалището в с.Калояново 

18000 2014 Общински бюджет 

Подобряване на 

техническата и планова 

обезпеченост на община 

Калояново 

31 

Технически проекти за ремонт 

на стадионите в с.Калояново, 

Житница, Дълго поле и 

Черноземен и проект за 

„Модернизация на училищен 

физкултурен салон в 

19900 2016 Общински бюджет 

Подобряване на 

техническата и планова 

обезпеченост на община 

Калояново 

http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=25831
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
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с.Житница“ 

 

Специфична цел 2.2: 

Поддръжка и доизграждане 

на социалната 

инфраструктура и нейната 

МТБ 

332762    

 

Мярка 2.2.1. Подобряване на 

състоянието на 

инфраструктурата на 

институции в областта на 

здравеопазването, 

социалните услуги, 

младежта и спорта 

98274    

32 

Текущ ремонт на покрива на 

поликлиниката в с.Калояново 

на стойност 

25000 2014 Общински бюджет 

Подобряване състоянието 

на общинска здравна 

инфраструктура 

33 

Ремонт на сграда на Социален 

патронаж в с.Горна Махала 23425 2016 Общински бюджет 

Подобряване състоянието 

на общинска социална 

инфраструктура 

34 

Ремонт на покрив на 

кметството в с. Ръжево, 

община Калояново 

29849 2016 Общински бюджет 

Подобряване състоянието 

на общинска 

административна сграда 

35 

„Почистване, облагородяване 

и оформяне на кът за отдих в 

кв.26 поземлен имот с 

идентификатор 63567.402.1231 

по плана на с. Ръжево Конаре, 

община Калояново, област 

Пловдивска” 

10000 2016 

МОСВ, ПУДООС  

Национална 

кампания ,,За 

Чиста околна среда 

2016 г.” 

Подобряване облика на 

едно от най-големите 

населени места в община 

Калояново 

36 

Проект за почистване и 

озеленяване на обществени 

зони в село Бегово, община 

Калояново 

10000 2014 

МОСВ, ПУДООС  

Национална 

кампания ,,За 

Чиста околна среда 

2016 г.” 

Подобряване облика на 

едно от населените места в 

община Калояново 

 

Мярка 2.2.2. Подобряване на 

състоянието на 

инфраструктурата на 

културната и образователна 

инфраструктура  

234488    

37 

Текущ ремонт на ОДЗ 

"Детелина"-с.Калояново, ОДЗ  

"Детски свят" - с.Житница, 

ЦДГ "Радост"- с.Бегово, ЦДГ 

"І-ви юни" - с.Дълго поле, ЦДГ 

„Щастливо детство” - с. Иван 

Вазово, ЦДГ "В.Терешкова" - 

с.Долна Махала, ЦДГ 

"Иглика"- с.Дуванлии и ЦДГ 

„Н. Инджов”  - с. Ръжево 

Конаре, ЦДГ „Никола 

Инджов“с.Ръжево Конаре 

134488 2014-2016 Общински бюджет 

Подобрено техническо 

състояние на сградите на 9 

детски учебни заведения в 

община Калояново  

38 

„Възстановяване на зона за 

игра и учебно-възпитателни 

дейности в двора на ОДЗ 

„Детски свят“, с.Житница, 

общ.Калояново 

5000 2015 

МОСВ, ПУДООС  

Национална 

кампания ,,За 

Чиста околна среда 

2015 г.” 

Подобряване материално-

техническата база на 

учебно заведение в 

с.Житница, общ.Калояново 
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39 

Проект за почистване и 

озеленяване на ЦДГ Първи 

юни, с. Дълго поле, Община 

Калояново 

5000 2014 

МОСВ, ПУДООС  

Национална 

кампания ,,За 

Чиста околна среда 

2014 г.” 

Подобряване материално-

техническата база на 

учебно заведение в с.Дълго 

поле, общ.Калояново 

40 

Текущи ремонти на читалища 

в община Калояново 
90000 2014-2015 Общински бюджет 

Подобрено състояние на 

общинска културна 

инфраструктура 

 

Специфична цел 2.3: 

Съхраняване на природните 

дадености и опазване на 

околната среда 

290000    

 

Мярка 2.3.1. Въвеждане на 

ефективни системи за 

превенция и контрол върху 

опазването на околната 

среда 

    

      

 
Мярка 2.3.2. 

Усъвършенстване на 

управлението на отпадъците 

290000    

41 

Проект за рекултивация на 

„Общинско депо за неопасни 

отпадъци“ на село Калояново, 

обхващащо имоти №008012 и 

№008008 от землището на село 

Калояново, община 

Калояново, област Пловдив 

290000 2012-2016 
МОСВ-по ПМС 

№209 на МС 

Техническа рекултивация и 

оформяне на терена; 

биологична рекултивация 

на 8,876 дка – затревяване и 

засащдане на 339 акации в 

село Калояново, община 

Калояново 

 

ПРИОРИТЕТ 3  

Развитие на човешките 

ресурси, чрез подобряване на 

качеството на 

образованието, 

здравеопазването, 

социалните услуги и 

квалификацията на 

работната сила 

1037956    

 

Специфична цел 3.1: 

Повишаване на 

институционалния 

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 

подобряванена 

образователната система, 

1037956    
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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 

1037956    

42 

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 „Помощ в дома“ 

234536 2013-2014 

ОП “Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2007-2013 

Подобряване качеството на 

социалните услуги във 

всички населени места на 

територията на Община 

Калояново 

43 

Проект „Помощ в дома“ 

223363 2013-2015 

ОП “Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2007-2013 

40 лица предоставят  

социални услуги на 60 

потребители (50 възрастни 

и 10 лица с трайни 

увреждания) във всички 

населени места на 

територията на Община 

Калояново. 

44 

„Нови възможности за грижа“ 

85863 2015-2016 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2014-2020 

20 лични асистенти 

предоставят почасови 

социални услуги на 23 

потребители във всички 

населени места на Община 

Калояново 

45 

Интегрирани услуги и 

комплексни грижи в домашна 

среда, процедура 

BG05M9OR001-2.002 

"Независим живот"   438194 2015-2017 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2014-2020 

Обслужвани  68  

потребители  на социални 

услуги – хора с увреждане 

и възрастни хора. Услугите 

са предоставяни от 10 

домашни помощника, 20 

социални асистенти и 33 

лични асистенти в община 

Калояново 

46 

Проект „Осигуряване на топъл 

обяд в община Калояново“ 

56000 2016-2017 

Оперативна 

програма за храни 

и/или основно 

материално 

подпомагане 

BG05FMOP001-

3.002 „Осигуряване 

на топъл обяд – 

2016“ 

Осигуряване на топъл обяд 

на 90 потребители в 

община Калояново 

 

Специфична цел 3.3: 

Активно ангажиране на 

младите хора в развитието 

на общината 

    

 Мярка 3.3.1. Инициативи за     
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осмисляне насвободното 

време 

      

 

Мярка 3.3.2.  Повишаване 

ролята на младите хора в 

обществено-политическия 

живот в общината 

    

      

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 15 132 112 

Обобщената справка за общинските проекти показва, че за периода 2014-2016 г. 

Община Калояново е изпълнила 46 проекта на обща стойност 15 132 112 лева.  

За реализацията на заложените цели и приоритети на ОПР 2014-2020 г. са работили и 

Община Калояново и местния бизнес. Справката показва, че няма съвместни проекти на 

Общината с бизнеса и публично-частни партньорства. Не са реализирани проекти с други 

български общини в условия на междуобщинско сътрудничество.  

Изводът, който се налага от анализа на Таблица 21 е, че финансовото 

изпълнение на ОПР за първите три години от неговото прилагане, изчислено на база 

усвоени средства по общински проекти и бюджетни субсидии в целевата територия, 

без частните инвестиции е около 18%.  Община Калояново се справя много добре с 

техническото изпълнение на ОПР и на етапа на междинна оценка отчитаме 52% 

реализация на общия брой заложени проекти и дейности. 

 Реалното финансово и техническо изпълнение на плана вероятно е по-голямо, но не 

може да бъде измерено точно, тъй като данните за частните инвестиции на територията на 

общината са конфиденциални и не могат да бъдат включени в настоящия доклад за 

междинна оценка на ОПР. 

ИЗВОДИ:  

В общия си вид стратегията за развитие на община Калояново с приоритети –  

икономическо съживяване, подобряване на инфраструктурите, преодоляване на 

демографската криза и подобряване качеството на живот е уместна по отношение на 

основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя. Визията на 

ОПР звучи актуално и не следва да се променя. Заложените приоритети и специфични 

цели в своята съвкупност допринасят за изпълнение на стратегичеките цели на 

документите на областно, регионално, национално и европейско ниво. 

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на 

община Калояново за трите основни приоритета на ОПР са заложени 88 проекта и 

дейности на обща стойност 83 733 500 лева, а на етапа на междинна оценка е отчетено 
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общо изпълнение на 46 общински проекта за 15 132 112 лева.  

Изводът е, че на етапа на МО финансовото изпълнение на ОПР на база усвоени 

средства и инвестиции от общински проекти е 18%, а техническото изпълнение на база 

заложени и изпълнени дейности е 52%. Това е много добро изпълнение в средата на 

програмния период. Реалното финансово и техническо изпълнение на плана е по-

голямо, но не може да бъде измерено точно. 

 

III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ 

ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

 
  След направения подробен анализ на реализираните проекти и дейности и на 

първоначалните резултати от изпълнението на ОПР на Община Калояново за периода 2014-

2016 г. бяха изведени конкретните данни за постигнатия напредък по приоритети и 

специфични цели, представени в Таблица 22. 

Таблица 22: Изпълнение на ОПР на община Калояново през периода 2014-2016 г. по 

приоритети и специфични цели 

 

Данните в Таблица 22 илюстрират степента на постигане на съответните цели и 

приоритети на Общинския план за развитие на община Калояново на етапа на междинна 

оценка за периода 2014-2016 г. 

Изпълнение на Приоритет 1: Стимулиране на конкурентоспособността на 

местната икономиката и повишаването на нивото на заетост 

Приоритет/Специфична 

цел 

Прогнозен 

брой 

проекти 

Прогнозна 

стойност 

лева 

Отчетен 

брой 

изпълнени 

проекти 

за периода 

2014-2016 г. 

Отчетна 

стойност на 

изпълнените 

проекти за 

периода  

2014-2016 г. 

лева 

Техническо 

изпълнение 

в % 

Финансово 

изпълнение  

в% 

ПРИОРИТЕТ 1 31 27 243 000 11 2 516 361 35,48 9,24 

Специфична цел 1.1. 19 19 960 500 9 2 427 840 47,37 12,16 

Специфична цел 1.2. 7 4 938 500 0 0 0 0 

Специфична цел 1.3. 5 2 344 000 2 88 521 40 3,78 

ПРИОРИТЕТ 2 40 55 061 000 30 11 577 795 75 21,03 

Специфична цел 2.1. 22 46 306 000 20 10 955 033 90,91 23,66 

Специфична цел 2.2. 12 6 105 000 9 332 762 75 5,45 

Специфична цел 2.3. 6 2 650 000 1 290 000 16,67 10,94 

ПРИОРИТЕТ 3 17 1 429 500 5 1 037 956 29,41 72,61 

Специфична цел 3.1. 6 473 500 0 0 0 0 

Специфична цел 3.2. 7 845 000 5 1 037 956 71,43 122,84 

Специфична цел 3.3. 4 111 000 0 0 0 0 

ВСИЧКО ЗА ОПР 

2014-2020 
88 83 733 500 46 15 132 112 52,27 18,07 
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В Стратегическата част на ОПР и Програмата за неговата реализация към този 

приоритет са заложени 3 специфични цели, 8 мерки и 31 дейности/проекта, за изпълнението 

на които са предвидени инвестиции на обща стойност 27 243 000 лева.  

На етапа на МО на ОПР, по Приоритет 1 са изпълнени 11 проекта за 2 516 361 

лева. Напредъкът в постигане на целите му е сравнително добър – 36% техническо и 9% 

финансово изпълнение. Тук трябва да отчетем факта, че реалното изпълнение на този 

приоритет е много по-високо, но не може да бъде измерено точно, поради липса и 

конфиденциалност на някой данни. В изпълнение на Приоритет 1 се отнасят частните 

инвестиции в предприятията на територията на община Калояново, за които няма точна 

информация. 

По Специфична цел 1.1. Модернизиране на  земеделието  и обвързването му с 

преработвателната промишленост, отчитаме 9 изпълнени проекта на обща стойност 2 427 

840 лева. Напредъкът по тази специфична цел е много добър, като се вземе под внимание 

факта, че за развитието на селското стопанство са инвестирани много частни средства, за 

които нямаме точни данни. 

По Специфична цел 1.2: Опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природното наследство на общината  – потенциал за развитие на туризма, няма изпълнени 

проекти и напредъка на етапа на МО е нулев. На практика няма напредък по постигането на 

тази специфична цел. Очаква се отварянето на подходящи финансиращи програми за 

изпълнениие на дейностите по създаване на интегриран туристически продукт, маркетинг на 

дестинацията, възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на 

туристически атракции и подобряване на обслужващата инфраструктура в туризма. 

По Специфична цел 1.3: Разнообразяване към неземеделски дейности и разкриване 

на нови работни места, отчитаме 2 изпълнени проекта на обща стойност – 88 521 лева.  

Изпълнение на Приоритет 2: Повишаване привлекателността на общината за 

инвестиции и местоживеене, чрез подобряване на техническата, екологична и 

социална инфраструктура. 

В Стратегическата част на ОПР и Програмата за неговата реализация към този 

приоритет са заложени 3 специфични цели, 9 мерки и 40 дейности/проекта, за изпълнението 

на които са предвидени инвестиции на обща стойност 55 061 000 лева.  

На етапа на МО на ОПР, по Приоритет 2 са изпълнени 30 проекта за 11 577 795 

лева. Напредъкът в постигане на целите му е много добър – 75% техническо и 21% 

финансово изпълнение. Това е най-успешният приоритет на ОПР на община Калояново на 

етапа на междинна оценка. 
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По Специфична цел 2.1: Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане 

на нова техническа инфраструктура, отчитаме 20 проекта на обща стойност 10 955 033 лева. 

Напредъкът по тази специфична цел е изключително добър – 91% техническо изпълнение и 

24% финансово. 

По Специфична цел 2.2: Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура 

и нейната МТБ, отчитаме 9 проекта за 332 762 лева. Тук техническото изпълнение е 75%, а 

финансовото само 6%. Разликата се получава от факта, че не са реализирани мащабни 

инестиции в изграждане и модернизиране на социалните инфраструктури, а по-скоро 

проекти и дейности, насочени към тяхната текуща поддръжка и ремонт. 

По Специфична цел 2.3: Съхраняване на природните дадености и опазване на 

околната среда, на етапа на МО на ОПР отчитаме 1 проект за 290 000 лева. Напредъкът в 

изпълнението на тази специфична цел е много слаб. Единственият отчетен проект е за  

рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци“ на село Калояново. 

Изпълнение на Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси, чрез подобряване 

на качеството на образованието, здравеопазването, социалните услуги и 

квалификацията на работната сила 

В Стратегическата част на ОПР и Програмата за неговата реализация към този 

приоритет са заложени 3 специфични цели, 7 мерки и 17 дейности/проекта, за изпълнението 

на които са предвидени инвестиции на обща стойност 1 429 500 лева.  

На етапа на МО на ОПР по Приоритет 3 са изпълнени 5 проекта за 1 037 956 лева. 

Напредъкът в постигане на целите му е добър – 29% техническо и 73% финансово 

изпълнение.  

По Специфична цел 3.1: Повишаване  на институционални капацитет в 

публичните институции на територията на общината, няма изпълнени проекти и 

напредъка е нулев. 

По Специфична цел 3.2: Оптимизиране и подобряване на на образователната 

система, здравното обслужване и социалните дейности, са изпълнени 5 проекта на обща 

стойност 1 037 956 лева. Това е най-успешно изпълнената специфична цел на етапа на МО 

на ОПР със 71% техническо и 123% финансово преизпълнение. Това се дължи предимно на 

реализираните социални проекти, които са довели до разширяване на вида и подобряване 

качеството на предоставяните социални услуги в общината. 

По Специфична цел 3.3: Активно ангажиране на младите хора в развитието на 

общината, също няма отчетени проекти и дейности и напредъка е нулев. 
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Графика 4: Планирани и отчетени проекти по приоритети на ОПР (брой) 

 

 Графика 4 илюстрира сравнението на планираните и отчетени на етапа на МО на 

ОПР проекти. Ясно се вижда успешното изпълнение на Приоритети 2, добрия напредък по 

Приоритет 1 и изоставането на Приоритет 3 на плана. Като цяло в средата на програмния 

период Община Калояново отчита 52% изпълнение на планираните проекти и дейности. 

 Сравнението на инвестираните финансови ресурси по приоритети на ОПР с тези, 

планирани в индикативната финансова таблица и програмата за реализация на документа 

показва, че е на лице сериозен дисбаланс между планираните и привлечените средства на 

етапа на МО.  

Графика 5: Планирани и привлечени средства по приоритети на ОПР (лева) 
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Най-голяма е разликата между планираните и привлечени средства по Приоритет 1, 

където от една страна не са изпълнени най-важните проекти за развитие на местното 

земеделие, а от друга страна липсва точна инфомация за размера на частните инвестиции. 

Приоритет 3 е със сравнително балансирани показатели и имаме около 73% финансово 

изпълнение, което се дължи най-вече на проекти и дейности в социалната сфера.  

Дисбалансът по Приоритети 2 е в резултат на слабо изпълнение на мащабните 

нвестиционни проекти за основни ремонти на пътища и улична мрежа в населените места, 

за подобряване на водоснабдяването и изграждане на канализации и други. 

ИЗВОДИ: 

Анализът на данните в Таблица ... показва, че на етапа на междинна оценка 

Общинския план за развитие на община Калояново показва добро общо изпълнение за 

периода 2014-2016 г. На база заложени и изпълнени дейности процентното техническо 

изпълнение на ОПР е 52%, а финансовото – 18%. 

 Най-добро изпълнение, съответно техническо (75%) и финансово (21%) 

отбелязва Приоритет 2 - Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и 

местоживеене чрез подобряване на техническата, екологична и социална 

инфраструктура.  

На второ място по степен на постигане на целите, техническо (29%) и финансово 

изпълнение (73%) е Приоритет 3 - Развитие на човешките ресурси чрез подобряване на 

качеството на образованието, здравеопазването, социалните услуги и квалификацията 

на работната сила.  

На трето място с най-слабо изпълнение се нарежда Приоритет 1 - Стимулиране  

на конкурентоспособността на местната  икономиката  и  повишаването на нивото на 

заетост, съответно – (36%) техническо и (9%) финансово изпълнение.  

 

 

IV. ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ  
 

4.1. Оценка за ефективност 

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане 

на конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на Общинския план за 

развитие на община Калояново за периода 2014-2020 г.  
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Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими 

резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата 

територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва 

да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да 

отчитат и физическия прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в 

състоянието на средата в резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от 

специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване 

изпълнението на плана.  

 Оценката за ефективността на ОПР указва отношението между постигнатия резултат 

спрямо целите на плана (главна, стратегически цели и приоритети). В колкото по-висока 

степен са постигнати целите, толкова по-ефективни са предприетите действия, 

реализираните проекти и дейности в изпълнение на ОПР.  

 Ефикасността указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените 

разходи (финансови средства). Колкото вложените разходи са по-малки, а постигнатите 

резултати по-значими, толкова по-ефикасни са действията. Докато ефективността дава 

отговор на въпроса „дали са изпълнени нужните за подобряване състояните на целевата 

територия и нейното население проекти и дейности“, ефикасността дава отговор на въпроса, 

дали проектите и дейностите са изпълнени по икономически изгоден за обществото начин. 

Ефективността е оценка на съответствието на целите, а ефикасността е оценка на 

постигнатия резултат спрямо използваните ресурси.Оценката за ефективността на 

изпълнението на ОПР се изготвя на база заложените в документа индикатори (показатели и 

измерители) за въздействие и резултат.  

За мониторинг и оценка на Общинския план за развитие на община Калояново 2014-

2020 г. са включени общо 43 индикатори, от които 10 „За въздействие“, които оценяват 

напредъка в постигане на заложените Стратегически цели и 33 „За резултат“, които 

оценяват изпълнението на плана по приоритети. 

 Данните в Таблица 23 представят оценката за ефективността на ОПР на община 

Калояново като всеки от изброените индикатори допринася за постигане на определена 

специфична цел или приоритет на плана. 

 Резултатите от оценката за ефективност показват, че през първите три години от 

изпълнение на ОПР населението на общината намалява, демографските показатели се 

влошават, броя на учениците и децата в детските градини също намалява. Данните за тези 

индикатори показват незадоволителен напредък и ниска ефективност в постигането на 

заложените цели.  
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Таблица 23: Оценка на ефективността на изпълнението на ОПР на община Калояново през 

периода 2014-2016 г. по индикатори   

Приоритет,  

Специфична цел 
Индикатор Мярка 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Отчетна 

стойност на 

етапа  

на МО 

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 
231 280 10 

Приходи от дейността 

на МСП 
хил.лева НСИ 78 268 105 000 114 061 

Брой подпомогнати 

земеделски. 

производители 

Брой зем. 

производители 
ОД“Земеделие“ 1665 2200 290 

Увеличаване на ИЗП Дка ОД“Земеделие“ 179 626 210 000 209 019 

Специфична цел 1.2. 

Опазване, 

популяризиране и 

развитие на 

културното и 

природното 

наследство на 

общината потенциал 

за развитие на 

туризма. 

Реализирани приходи 

от нощувки 
Лева НСИ 64 311 150 000 251 616 

Брой реализирани 

нощувки годишно 
Брой нощувки НСИ 2155 4000 6586 

Брой създадени или 

подновени средства за 

подслон /легла 

Брой средства 

за 

подслон/легла 

НСИ 2/86 4/115 4/192 

Брой атракции – 

създадени/подобрени 
Брой атракции Общинска 

администрация 
5 10 0 

Специфична цел 1.3. 
Разнобразяване към не 

земеделски дейности и 

разкриване на нови 

работни места в 

общината 

Брой подпомогнати 

предприятия в това 

число и нови 

Брой 
НСИ 

ДФЗ 
231 280 3 

Равнище на 

безработица в общината 
% ДБТ- Марица 12,9 8 7,87 

Участие в 

образователни и 

обучителни схеми за 

подпомагане на 

младежката заетост, 

възможностите за 

образование и особено 

висше и професионално  

Брой лица ДБТ- Марица - 50 Да отпадне 

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. 

Обща дължина на 

реконструирани и 

подобрени пътища 

Километра ОПУ – Пловдив 

24 км–II кл. 

пътна 

мрежа 

12 км–III кл. 

пътна 

мрежа 

24 км–II 

кл. пътна 

мрежа 

21 км.-III 

кл. пътна 

мрежа 

20 км 

общинска 

пътна 

мрежа 

Обща дължина на 

новопостроени 

и/илиреконструирани 

или подобрени ЖП 

Километра НК“ЖИ“   Да отпадне 
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линии 

Населени места с 

новоизградена 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа 

Брой 

ВиК- Пловдив 

Общинска 

администрация 

0 15 2 

Дял от населението с 

осигурен широколентов 

достъп (със скорост 

поне 30 Mbps) 

% МИЕТ - 50 % Няма данни 

Изработени ОУП и 

ПУП на територията на 

Общинска 

администрация 

Брой 
Общинска 

администрация 
0 15 1 

Специфична цел 2.2. 
Поддръжка и 

доизграждане на 

социалната 

инфраструктура и 

нейната МТБ 

Подобрена 

образователна 

инфраструктура 

Брой сгради 
Общинска 

администрация 
10 14 10 

Подобрена 

инфраструктура в 

сферата на културата 

Брой сгради 
Общинска 

администрация 
12 15 3 

Подобрена здравна 

инфраструктура 
Брой сгради 

Общинска 

администрация 
5 10 1 

Подобрена спортна 

инфраструктура 
Брой обекти 

Общинска 

администрация 
2 3 0 

Специфична цел 2.3. 

Съхраняване на 

природните дадености 

и опазване на 

околната среда 

Изградени ПСОВ Брой 
ВиК- Пловдив 

Общинска 

администрация 

0 4 2 

Население, свързано 

към ПСОВ 
Брой 

ВиК- 

ПловдивОбщинс

ка 

администрация 

0 11 793 2 880 

Население, ползващо се 

от мерки за защита от 

наводнения 

Брой Общинска 

администрация 

- 11 793 11 234 

Средногодишен разход 

за сметоизвозване на 

отпадъци и почистване 

на неселените места 

Лева 
Общинска 

администрация 
400 000 450 000 400 000 

Населени места с 

рехабилитирани 

обществени зелени 

площи (бр.) 

Брой 

населени 

места 

Общинска 

администрация 
6 15 4 

Население облагоде- 

телствано от 

подобрената 

инфраструктура 

Брой 
Общинска 

администрация 
8 063 11 289 11 234 

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 

публичните 

институции на 

територията на 

общината 

Брой обучени 

служители в 

публичните институции 

на територията на 

общината 

Брой 
Публични 

институции 
20 100 

Няма 

данни 

Брой проведени 

обучения 
Брой 

Публични 

институции 
20 200 

Няма 

данни 
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Данните в Таблица 23 показват, че безработицата в общината намалява, икономиката 

бележи известен ръст, броят на предприятията се увеличава, приходите от дейността и 

печалбите на местните фирми също нарастват. Всичко това доказва добра ефективност и 

напредък в постигане на Приоритет 1. Стимулиране на конкурентоспособността на 

местната икономиката и повишаването на нивото на заетост. 

Анализът на индикаторите, съотносими към Приоритет 2. Повишаване 

привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене,  чрез подобряване на 

техническата, екологична и социална инфраструктура, също показва сравнително добър 

напредък в постигането му. За това допринасят дейностите по подобряване на пътната и 

улична мрежа, обновяване на уличното осветление, ремонта на обществени сгради, ремонта 

на обекти на образователната и културна инфраструктури, обновяване на водопроводни 

мрежи, изграждане на канализации и ПСОВ и други ремонти на техническата 

инфраструктура.  

Индикаторите в Таблица 23 са съотносими пряко към Приоритетите в ОПР и 

показват, че най-добра ефективност е постигната по показателите, измерващи напредъка по 

Приоритет 1: Стимулиране на конкурентоспособността на местната икономиката и 

повишаването на нивото на заетост. Икономическо съживяване и развитие на района, 

насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети селско, горско стопанство 

и туризъм. На второ място се нарежда Приоритет 2: Повишаване привлекателността на 

общината за инвестиции и местоживеене,  чрез подобряване на техническата, екологична и 

социална инфраструктура. На трето място с най-незадоволителни резултатите са 

индикаторите, оценяващи напредъка по Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси, чрез 

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 
0 3 2 

Брой новоразкрити 

социални услуги 
Брой 

Общинска 

администрация 
0 3 2 

Брой ученици, 

участващи в мерки, 

насочени към ранно 

отпадане от училище 

Брой 
Общинска 

администрация 
0 20 

Няма 

данни 

Специфична цел 3.3. 

Активно ангажиране 

на младите хора в 

развитието на 

Общинска 

администрацията 

Брой училища 

предлагащи 

извънкласни дейности 

Брой 
Общинска 

администрация 
5 5 5 

Брой новосъздадени 

НПО 
Брой 

Общинска 

администрация 
0 2 

Няма 

данни 

Брой подкрепени млади 

таланти 
Брой 

Общинска 

администрация 
0 5 

Няма 

данни 
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подобряване на качеството на образованието, здравеопазването, социалните услуги и 

квалификацията на работната сила.. 

ИЗВОДИ: 

Изпълнението на ОПР на база индикаторите за мониторинг показва 

подобряване на икономическото развитие на община Калояново, частично обновяване 

на инфраструктурите, насърчаване на заетостта, устойчиво развитие на селското 

стопанство, грижа за опазването на околната среда и други положителни въздействия.  

Най-видимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в 

инфраструктурата - ремонт на пътища, улици, ремонти на обществени сгради, 

училаща, детски градини и читалища.  

Отчитайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния 

ефект върху населението и целевата територия можем да отчетем добра обща 

ефективност за периода 2014-2016 г. 

4.2. Оценка за ефикасността на използваните ресурси 

Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между 

използваните финансови средства за изпълнението на ОПР и заложените в документа. 

Извършен е аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани от община 

Калояново, други организации и частни компании, финансирани със средства от бюджета на 

общината, структурни фондове на ЕС, ЕЗФРСР, частни инвестиции и други източници. 

 В тази част на последваща оценка ще разгледаме финансовото изпълнение на 

отделните приоритети на база сравнение между заложеното в Индикативната финансова 

таблица и Програмата за реализация на ОПР за 2014-2020 г. и отчетеното изпълнение, 

вложени финансови средства и инвестиции по отделните проекти за 2014-2016 г. 

Данните в Таблица 24 показват съществен финансов принос на Европейските 

фондове за развитието на община Калояново, както по отношение на подпомагане на 

техническите и социални инфраструктури по Приоритети 2 и 3, така и за местната 

икономика по Приоритет 1. За мерките, свързани с изпълнението на ОПР на община 

Калояново, в периода 2014-2016 г., реализирани със средства от републиканския бюджет и 

от бюджета на общината, информацията е събрана чрез капиталовите програми - уточнен 

годишен план и отчет за периода и Докладите за наблюдение на изпълнението на ОПР за 

отчетния период. Направено е аналитично обвързване на посочените в списъците проекти и 

дейности с приоритетите на ОПР на община Калояново.  
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Таблица 24: Индикативно разпределение на ефикасността на използваните ресурси по 

приоритети на ОПР и източници 

Приоритет 

Прогнозн

а 

стойност 

хил. лева 

Отчетна 

стойност на 

изпълнените 

проекти за 

периода  

2014-2016 г. 

хил. лева 

Финансово 

изпълнение  

в% 

Източници на финаносви средства 

за изпълнените проекти за периода 2014-2016 г. 

(брой проекти и стойност в хил. лева) 

РБ ОБ ОП Други 

Б
р

о
й

 

п
р

о
е
к

т
и

 

С
т
о

й
н

о
с
т
 

Б
р

о
й

 

п
р

о
е
к

т
и

 

С
т
о

й
н

о
с
т
 

Б
р

о
й

 

п
р

о
е
к

т
и

 

С
т
о

й
н

о
с
т
 

Б
р

о
й

 

п
р

о
е
к

т
и

 

С
т
о

й
н

о
ст

 

ПРИОРИТЕТ 1 27 243  2 516 9,24 - - - - 11 2516 - - 

ПРИОРИТЕТ 2 55 061  11 578 21,03 7 1028 17 1387 6 9163 - - 

ПРИОРИТЕТ 3 1 430 1 038 72,61 - - - - 5 1038 - - 

ВСИЧКО ЗА 

ОПР 2014-2020 
83 734  15 132 18,07 7 1028 17 1387 22 12717 - - 

 

  Данните позволяват разпределянето на вложения финансов ресурс по източници – 

републикански бюджет, общински бюджет и оперативни програми. На етапа на МО няма 

данни за частните инвестиции и други финансови източници.  

 Най-високото финансово изпълнение от трите приоритета на ОПР на община 

Калояново има Приоритет 3 - 73% вложени средства спрямо планираните в Програмата за 

реализация на плана. Средствата по този приоритет 100% са с източник - Оперативни 

програми, ПРСР и фондове на ЕС (1 038 хил. лева). На второ място по степен на усвоени 

средства, спрямо заложените в плана е Приоритет 2 - около 21% финансово изпълнение на 

етапа на МО. Най-малко вложени средства и финансово изпълнение само 9% отчитаме по 

Приоритет 1.  

 Графика 6: Финансово изпълнение на ОПР на етапа на МО по приоритети в % 
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 От данните за договорените средства по оперативните програми – 12 717 хил. лв., 

може да бъде направен извода, че близо 84% от общия размер на средствата, осигурени за 

реализация на ОПР на община Калояново за периода 2014- 2016 г., е от фондовете на ЕС и 

Националното съ-финансиране. Най-съществен принос (63%) или 9 520 хил. лв. от вложения 

финансов ресурс е от ПРСР и респективно от ЕЗФРСР, което се обуславя от спецификата на 

община Калояново и допустимостта й като бенефициент по тези източници. 

 От други Оперативни програми са постъпили 21% от финансовите средства за 

реализация на плана (3 197 хил. лева). Предвид късното стартиране на националните ОП за 

периода 2014 – 2016 г. постигнатото финансово осигуряване на процесите на регионално 

развитие в община Калояново е много добро.  

 Със собствени средства от общинския бюджет, Община Калояново е осигурила 9% от 

средствата за реализация на плана през първите три години от неговото прилагане. 

Останалите 7% от вложените в анализирания период общо 15 132 хил. лева са от РБ, като 

държавата под формата на целеви субсидии е осигурила 1 028 хил. лева. 

 Ефикасността на вложените средства не може да бъде измерена точно, тъй като се 

предполага, че има още инвестиции (най-вече частни), за които няма информация и данни. 

 На база събраната иформация можем да отчетем около 18% общо финансово 

изпълнение на ОПР за периода 2014-2016 г. Сравнението на усвоените средства по 

приоритети на ОПР с тези, планирани в индикативната финансова таблица показва, че е на 

лице известен дисбаланс между планираните и получените средства, въпреки това 

изпълнението е сравнително балансирано. 

Графика 7: Разпределение на вложените финансови средства за периода 2014-2016 г. по 

приоритети на ОПР и източници в хил. лева  
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 ИЗВОДИ: 

 Най-добро финансово изпълнение има Приоритет 3 – 73%. С вложените 

средства са изпълнени само 5 проекта в една специфична цел, което не дава много 

висока оценка за ефикасност.  Най-успешен и с най-висока ефикасност на вложените 

ресурси спрямо изпълнените проекти и получените резултати е Приоритет 2, където 

имаме 21% финансово изпълнение и 30 проекта или 75% техническо. 

 Най-слабо е изпълнението на Приоритет 1 - най-малко привлечени средства и 

най-ниски резултати. Основните източници на средства за изпълнение на ОПР на 

община Калояново за първите 3 години от неговото прилагане са фондовете на ЕС и 

най-вече - ЕФРСР, чрез българската ПРСР, от където са осигурени 63%. Община 

Калояново е осигурила 9% от вложения финансов ресурс, а държавата под формата на 

целеви субсидии около 7%. Останалите средства са от други оперативни програми - 

около 21%. На база събраната иформация условно можем да отчетем около 18% общо 

финансово изпълнение на ОПР за периода 2014-2016 г., но тъй като общото техническо 

изпълнение е 52%, отчитаме сравнително добра ефикасност на вложените ресурси 

спрямо постигнатите резултати.  

 

V. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНИТОРИНГА НА ОПР  

 
  Община Калояново е създала добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР 

за периода 2014-2020 г. от гледна точка на планирани и реализирани дейности, вътрешен 

мониторинг, отчетност и контрол. Кметът ежегодно отчита напредъка в изпълнението на 

ОПР пред Общинския съвет, съгласно изискванията на чл. 23, ал.4 от Закона за 

регионалното развитие и чл. 91, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗРР.  

Създаден е добър механизъм за избор на приоритетни проекти и дейности. 

Проектиране и планиране се извършва ежегодно, като изборът е свързан: 

 с изискванията на действащи нормативни документи, които задължават Общините да 

извършват определен вид дейности или изградят определен вид обекти; 

 с необходимостта, продиктувана от потребностите на Общината да създава 

благоприятни условия за живот и да бъде притегателен център за населението, най-вече 

за младите хора; 

 съобразяване с финансовите възможности  на Общината, при изисквания за 

съфинансиране; 
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 съобразяване с проектната готовност на Общината  при откриване на мерките по 

съответните програми; 

 постоянно следене откриването  на мерките  по всички програми, приложими за 

общината като бенефициент. 

С приемането на общинския план за развитие на община Калояново са набелязани 

целите и задачите, които трябва да се реализират за плановия период до 2020 г. Във връзка с 

това, общинската администрация следи за всички възможни европейски и български 

програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти, 

дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на ОПР.  През последните години 

са използвани много възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на 

средства от европейски фондове и програми на българските министерства. За съжаление не 

всички проектни предложения са одобрени и финансирани, но те остават ресурс на 

Общината за оставащите 4 години за изпълнение на плана. 

Като слабост на етапа на МО отчитаме факта, че НПО и бизнеса не се използват 

пълноценно като партньори за изпълнението на плана и не се насърчават да изготвят 

проекти и да кандидатстват самостоятелно за финансиране по оперативните програми, по 

които са бенефициенти, за да допринасят за постигане на общите цели и приоритети.  

Община Калояново следва да работи в тази посока, чрез по-активно търсене и 

привличане на бизнеса и НПО като партньори и информиране за възможностите им самите 

те да усвояват средства от европейските фондове и програми. 

ИЗВОДИ:  

 В Община Калояново е създадена много добра организация за прилагане и 

изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен 

мониторинг, отчетност и контрол. Това се доказва от постигнатите резултати и 

напредък в изпълнението на заложените цели и приоритети. Общината е натрупала 

опит в разработването и изпълнението на проекти, но няма нужния административен 

и най-вече финансов капацитет за реализация на по-голям брой проекти и дейности и 

по-пълноценно усвояване на средства.  

  

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ  

 
 За периода на междинна оценка на ОПР 2014-2016 г., в община Калояново се  

забелязват тенденции на значително подобрение на социално-икономическото развитие. 

Основни проблеми остават демографската криза, намаляващото и застаряващо население и 
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безработицата. Отбелязан е икономически растеж, който се изразява в нарастване броя на 

предприятията, земеделските производители, обема на произведената и реализирана 

продукция и печалбите на местните фирми. Има известен напредък и в областта на 

подобряване на техническите и социални инфраструктури. Слабост отчитаме при 

реализиране на проекти за насърчаване на заетостта, финансирани по ОПРЧР, с 

бенефициенти АЗ, АСП и частния сектор, както и по проекти и дейности в сферата на 

здравеопазването, с бенефициент МЗ и в сферата на опазване на културното наследство с 

бенефициент МК. 

На тази основа, стратегията за развитие на Общината за оставащия период до 2020 г. 

следва да бъде агресивна по отношение на желания териториален баланс в развитието на 

общината и протичането на демографските процеси, подкрепяща по отношение на 

необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение 

изграждането и обновяването на инфраструктурите.  

В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОПР на община 

Калояново можем да направим следните обобщени изводи: 

1. По данни на НСИ към 31.12.2015 г. населението на общината е 11 234 души. Динамиката 

му показва трайна тенденция на намаление (с около 9%) или с 1 036 души през 2015 

спрямо 2010 г. Естественият прираст е отрицателен. Механичният прираст е 

положителен, като през 2015 г. достига +133 души. От миграция за периода 2010-2015 г. 

населението се увеличава с 85 души средногодишно.  

2. Равнището на безработица в община Калояново намалява значително (с близо 45%) през 

анализирания 4-годишен период. През 2016 г. официалната безработица в общината е 

7,87%, като остава със стойности с 2 пункта по-високи от средните за област Пловдив 

(5,8%) и малко по-ниски от средните за страната (8%). 

3. През последните години се забелязва ръст в икономическото развитие на общината. 

Броят на предприятията се увеличава от 339 през 2011 г. на 361 през 2016 г. 

Произведената продукция през 2015 спрямо 2013 г. се увеличава с 6 128 хил. лева, а 

приходите от дейността с 4 785 хил. лева. Средната годишна работна заплата в общината 

през 2015 г. е 7712 лева, което е с 1372 лева по-малко от средната заплата за област 

Пловдив (9084 лева) и с 2823 лева по-малко от средната заплата за страната (10535 лева). 

4. За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на община 

Калояново за трите основни приоритета на ОПР са заложени 88 проекта и дейности на 

обща стойност 83 733 500 лева, а на етапа на междинна оценка е отчетено общо 

изпълнение на 46 проекта за 15 132 112 лева.  
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5. Общинският план за развитие на община Калояново  показва добро общо изпълнение за 

периода 2014-2016 г. На база заложени и изпълнени дейности процентното техническо 

изпълнение е около 52%, а финансовото – 18%. Това е много добро изпълнение в средата 

на програмния период. Реалното финансово и техническо изпълнение на плана е по-

голямо, но не може да бъде измерено точно на етапа на настоящата междинна оценка, 

защото няма данни за броя, вида и размера на частните инвестиции на територията на 

общината. 

6. Най-добро изпълнение, съответно техническо (75%) и финансово (21%) отбелязва 

Приоритет 2 - Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и 

местоживеене чрез подобряване на техническата, екологична и социална 

инфраструктура. На второ място по степен на постигане на целите, техническо (29%) и 

финансово изпълнение (73%) е Приоритет 3 - Развитие на човешките ресурси чрез 

подобряване на качеството на образованието, здравеопазването, социалните услуги и 

квалификацията на работната сила. На трето място с най-слабо изпълнение се нарежда 

Приоритет 1 - Стимулиране  на конкурентоспособността на местната  икономиката  и  

повишаването на нивото на заетост, съответно – (36%) техническо и (9%) финансово 

изпълнение.  

7. Основните източници на средства за изпълнение на ОПР на община Калояново за 

първите 3 години от неговото прилагане са фондовете на ЕС и най-вече - ЕФРСР, чрез 

българската ПРСР, от където са осигурени 63%. Община Калояново е осигурила 9% от 

вложения финансов ресурс, а държавата под формата на целеви субсидии около 7%. 

Останалите средства са от други оперативни програми - около 21%. От изпълнените 

общо 46 проекта, от оперативни програми са финансирани 22, от общинския бюджет 17, 

а с целеви субсидии са изпълнени 7 проекта. 

8. Изпълнението на ОПР на база индикатори за мониторинг показва добра обща 

ефективност и ефикасност за периода 2014-2016 г., подобряване на икономическото 

развитие на община Калояново, но влошаване на социално-демографските показатели. 

Най-видимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктурата 

- ремонт на пътища, улици, ремонти на обществени сгради, училаща, детски градини и 

читалища.  

9. Ключовите индикатори и привлечените средства по приоритети показват, че осигурения 

финансов ресурс за периода 2014–2016 г. е използван ефективно за целите на развитието 

на община Калояново. Осъществените проекти и дейности допринасят за повишаване 
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качеството на живот в общината, като подкрепят, макар и с бавни темпове 

икономическото развитие и съживяване на района. 

10. В Община Калояново е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР 

от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг, отчетност и 

контрол. Общината е натрупала опит в разработването и изпълнението на проекти, но 

няма нужния административен и най-вече финансов капацитет за реализация на по-

голям брой проекти и дейности и по-пълноценно усвояване на средства.   

ПРЕПОРЪКИ  

 В резултат на проведената междинна оценка за напредъка в изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Калояново 2014-2020 г. имаме следните препоръки 

за повишаване степента на изпълнимост и приложимост на документа:  

1. ОПР да се съгласува с действащите Оперативни програми и ПРСР за програмен 

период 2014-2020 г., които бяха одобрени след неговото приемане от Общински 

съвет - Калояново през 2013 г. Да се направи преглед на всички програми, по които 

Община Калояново, местния бизнес и НПО са възможни бенефициенти и да се 

идентифицират реални мерки, процедури и схеми, по които може да се кандидатства 

за изпълнение на дейностите в плана. 

2. Да се актуализира Програмата за реализация на ОПР за оставащия период на 

неговото действие до 2020 г. с приоритетни и реално изпълними проекти, дейности, 

финансови източници, срокове и отговорници. От програмата да отпаднат 

неприложимите и неизпълними проекти и дейности, за които междинната оценка е 

показала нулев напредък и/или липса на възможност за въздействие, планиране и 

отчетност на изпълнението. 

3. Да се коригират индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението, които 

не могат да бъдат измерени точно на етапа на последваща оценка, както следва: 

Таблица 25: Препоръчани корекции в индикаторите за въздействие и резултат на ОПР 

Съществуващ индикатор Препоръчан индикатор 

Брой подпомогнати предприятия в това 

число и нови към Приоритет 1 

Брой подпомогнати земеделски 

производители и предприятия в това 

число и нови 

Нетни приходи от дейността на МСП – 

млн. лева 
Приходи от дейността на МСП - хил.лева 

Брой подпомогнати предприятия в това 

число и нови към Приоритет 2 

Брой подпомогнати неземеделски 

предприятия в това число и нови 

Равнище на безработица в Общинска 

администрация  
Равнище на безработица в общината в % 

Участие в образователни и обучителни 

схеми за подпомагане на младежката 

Да отпадне или да се замени с:  

- Брой обявени свободни работни 
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заетост, възможностите за образование 

и особено висше и професионално 

места или 

- Брой постъпили на работа 

безработни лица 

Обща дължина на реконструирани и 

подобрени пътища  - посочената базова 

и целеви стойности съвпадат и трябва 

да се променят и посочените II-ри и III-

ти клас пътища да се заменят с 

общински 

Обща дължина на реконструирани и 

подобрени общински пътища   

Обща дължина на новопостроени 

и/илиреконструирани или подобрени 

ЖП линии  

Да отпадне 

 

4. Да се кандидатства с проекти по международни програми - Финансовият 

механизъм на Европейското икономическо простраство и Норвежкия финансов 

механизъм, Общностни програми на ЕС и др. 

5. Общината да създаде база данни и да събира ежегодно информация от НПО, 

училища, читалища, бизнеса и земеделските производители за техните 

инвестиции и проекти, за да може на етапа на Последваща оценка за изпълнението на 

плана да се включат и техните инициативи и дейности. 

6. Реализираните извънпланово мерки и дейности, които съответстват на визията, 

основните приоритети и цели в ОПР, да бъдат добавени в годишните отчети за 

изпълнение на документа и да се включи тяхното изпълнение при последващата 

оценка на Плана за развитие на Община Калояново за периода 2014 – 2020 г. Това ще 

предаде по-голяма пълнота, яснота и актуалност на всички дейности, насочени към 

изпълнение на общинската политика за устойчиво местно развитие. 

7. Да се подобри координацията между звената и отделите, които се занимават с 

плановата и проектна дейност на Общината, както в процеса на инвестиционно 

проектиране, подготовка и изпълнение на проекти, така и по отношение 

мониторинга, контрола и отчитането на ОПР. 

8. Общината да продължи балансираната си териториална политика за местно 

развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности във всички населени места. 

9. ОПР е в съответствие с действащата стратегическа рамка за регионално 

развитие на областно, регионално, национално и европейско ниво, която не е 

променяна съществено от датата на неговото приемане до етапа на МО. На това 

основание ОПР не следва да се актуализира в неговата цялост. Допълнения и 

корекции в документа могат да се инициират при необходимост след приемане на 

ОУП или ако настъпят съществени промени в действащата нормативна база. 
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10. Да се популяризира ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР сред 

гражданите и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни дейности и 

проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и 

приоритети. 
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