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Потребността от изработването на Общ устройствен план на община Калояново
(наричан по-нататък за краткост ОУПО) произлиза от необходимостта бъдещите
устройствени и строителни процеси да бъдат управлявани чрез цялостно устройствено
планиране. Тази необходимост е вече нормативизирана с параграф 123 на изменението
на Закона за устройство на територията от октомври 2012 г. (ДВ. бр.82 от 2012 г.), който
изисква „В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини, в
които няма действащ общ устройствен план, да внесат предложение в съответния
общински съвет по чл. 124, ал. 1 за изработването на общ устройствен план.”
І. ПРОУЧВАТЕЛНА ОСНОВА НА ЗАДАНИЕТО
Заданието се базира на анализ на състоянието и проблемите на физическата среда и
основните жизнедейностни системи на територията, действащите режими на особена териториалноустройствена защита, на Общинския план за развитие и останалите стратегически
планови и програмни документи по Закона за регионалното развитие, както и на структурата
и териториалната насоченост на инвестиционните инициативи.
Информационната основа на анализа и формулираните изисквания към ОУПО е осигурена от документацията, с която разполагат общинските служби, данни получени от териториалните служби на специализираните централни ведомства, както и анкетиране на населението по населени места.
За изработването на настоящото Задание са анализирани:
-

природо-географските условия и ресурси;

-

териториалната структура и земеползването;

-

демографията и трудовият потенциал;

-

икономическите активности – като състояние и тенденции;

-

урбанизираните територии - населените места и селищните образувания;

-

обитаването, социалната сфера и социалната инфраструктура;

-

транспортната инфраструктура;

-

техническата инфраструктура;

-

състоянието и опазването на околната среда.

На определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ ще бъде предоставен и актуален опорен план на
територията на общината във формат съгласно раздел VI от това задание.
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ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА
Анализът на състоянието на ресурсите и на отделните жизнедейностни (функционални)
системи и изведените проблеми мотивират необходимостта бъдещото управление на устройствените процеси на територията да се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината, както и на създадени въз основа на него цялостни подробни устройствени
планове за населените места и останалите урбанизирани територии.
Предназначението на тези планови документи, прогнозният им период от 15-20 години и съдържанието им са регламентирани в чл. 106 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ, обн. ДВ бр.1, 02.01.2001 г., с изм. и доп.) и в чл. 17, ал. 3 на Наредба № 8/2001 г. на
МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В съответствие с нормативните изисквания и установената практика, свързани с изработването и прилагането на този тип планове, и съобразно спецификата на местните условия,
по-долу са формулирани целите и задачите на бъдещия ОУП на община Калояново и общите
изисквания към проектното решение.
2.1. Цели на плана
Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с
целите на социално-икономическото й развитие и със специфичните местни природни и
други ресурси.
Целите, от чието изпълнение зависи постигането на главната цел се съобразяват с
принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически
растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси. Те са:
- Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на
територията на общината в граници и структурни форми, които да не накърняват качествените характеристики, цялостността и стабилността на природната й среда.
- Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през следващите
планови периоди на стратегическите и програмните документи по Закона за регионално развитие (ЗРР) – Националната концепция за пространствено развитие, Регионалния план за
развитие на Южния централен район за планиране, областната стратегия и общинския план
за развитие, както и секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо
териториално ниво. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да
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бъдат включени в ОПР за периода 2014-2020 г. (в процес на разработка), респ. в ежегодните
програми за изпълнението му.
- По-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване на баланс между общностния и частните интереси.
- Съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на ценното природно и културно наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.
2.2. Задачи на плана
Задачите на общинския общ устройствен план са регламентирани с Наредба № 8 на
МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и включват:
- Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение
на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните
територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.
- Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие като се извършва устройствено зониране и се съблюдават режимите, установени със специални закони.
- Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура с отчитане на новите
формации за отдих, спорт и туризъм и евентуални други селищни образувания.
- Обосноваване по-нататъшното развитие на мрежите и съоръженията на комуникационно-транспортната инфраструктура на общината с оглед подобряване вътрешните връзки
между населените места и външната й свързаност.
- Обосноваване по-нататъшното развитие и доизграждане на мрежите и съоръжения на
системите на техническата инфраструктура на общината, както и връзките им с териториите
на съседните общини.
- Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и
защита.
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- Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други
ресурси на територията на общината с оглед опазването на природната й среда.
- Определяне на мероприятия за възстановяване на нарушени територии, както и на
евентуално необходими ландшафтноустройствени мероприятия.
2.3. Общи изисквания към проектното решение
Общият устройствен план на общината следва да бъде изработен при съблюдаване
на следните общи изисквания:
- Създаване на устройствени възможности за използване на природните ресурси на
общината за устойчиво развитие на нейния икономически профил.
- Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване.
- Преимуществено използване на терени общинска или държавна собственост за нуждите на по-нататъшното изграждане на социалната инфраструктура, която е задължение на
общината и държавата.
- Осигуряване в устройствено отношение на постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за икономическото развитие на общината.
- Определяне на перспективното устройствено развитие на населените места на базата
на капацитета на териториите им, при спазване на оразмерителните параметри за отделните
устройствени зони и територии.
- Ограничаване на урбанизацията в дисперсни локализации, подпомагащи развитието
на локален селскостопански микроклъстер.
- Осигуряване на възможности за етапно реализиране на устройствените мероприятия,
които са общинско задължение.
Във връзка с горните изисквания за населените места и останалите части от общинската територия следва да се определят устройствени зони и самостоятелни терени с
устройствен режим съгласно номенклатурата и възможностите на Наредба № 7, както и при
необходимост се определят и:
- територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението им;
- територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ);
- територии с двойно предназначение едновременно като земеделски, горски или урбанизирани територии и като защитени територии (по чл. 7, ал. 2 на ЗУТ);
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- рискови територии – зони с потенциално наводняеми територии;
- територии за прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия.
2.4. Община Калояново в рамката на националните стратегически документи
По отношение на Националната стратегия за регионално развитие на България 20122022 г. и Националната концепция за пространствено развитие ОУПО на община Калояново
следва да визира следните тези:
- териториалният приоритет за полицентричното и балансирано териториално
развитие;
- насърчаване на интегрираното развитие на селските райони;
- подобряване на териториалната свързаност между индивидите, общините и
предприятията.
Вътрешно-регионалното сближаване е основна теза на териториалния дневен ред на
Европейския съюз до 2020 г. В този смисъл специално внимание следва да се обърне на
връзките между общините в района около планираната територия и значението на тези
връзки за териториалната идентичност на самата община.
Българският модел на териториално-урбанистична структура съчетава три основни
елемента:


йерархичната система от градове – центрове, простиращи влиянието си върху
различни по големина териториални ареали;



основни и второстепенни урбанизационни оси на развитие, организирани по
транспортните направления на коридорите от трансевропейската транспортна мрежа и
на други транспортни мрежи от европейско и национално значение;



териториалната структура на трите основни типа територии

(природни

неурбанизирани, периферни слабо урбанизирани и централни силно урбанизирани).
Всеки от тези елементи е отнесен към община Калояново, както следва:
- В йерархичната система на центровете общината включва едно населено място от
пето ниво (от типа много малки градове и села, центрове на общини), а именно с. Калояново,
видно на следващата илюстрация:
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- По отношение на урбанизационните оси на развитие през общината в посока северюг преминава второстепенната урбанистична ос на развитие Смолян – Пловдив – Карлово:
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- По отношение на типовете територии общината изцяло попада в категорията на
слабо урбанизираните територии, представляващи вътрешна периферия:

Източник на илюстрациите в тази точка е МРРБ
За тези територии е съществено, че засилването на връзките на селските ареали с
близките малки и големи градове води до устойчивост на тези ареали.
По отношение на транспортната достъпност общината попада в благоприятната
категория в 30-минутния изохрон до населени места, центрове от второ и трето ниво
(Пловдив и Карлово)
На национално ниво също така е определена и принадлежността на община Калояново
към район за газификация „Тракия“, като през общината минава трасе на проектен
разпределителен газопровод, показан надолу в схемата на техническата инфраструктура.
2.5. Община Калояново в териториалната рамка на Южен централен район и
област Пловдив
Съгласно регионалния план за развитие на Южен централен район (ЮЦР – NUTS 2)
по отношение на териториалното развитие Калояново попада в категорията на периферните
общини (вътрешна периферия) - много изостанали селски и/или планински общини, които са
силно и неблагоприятно засегнати от всички фактори и процеси – демографски,
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икономически, социални. В тази група общини няма градове и те са доминирани от селското
стопанство.
Общината се вписва обаче в покриване на четвъртия приоритет на стратегическия
пакет от Националната програма „България 2020“, а именно: Развитие на земеделието за
осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена
стойност при устойчиво управление на природните ресурси, както и в приоритет 4.3.
„Подобряване качеството на живот в селските райони“. Местоположението на общината в
ЮЦР е показано на следващата илюстрация:

Общината е разположена на стратегическа териториална позиция в пресечната
територия на пет от шестте района от второ ниво.
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В областната стратегия за развитие на област Пловдив (NUTS 3) 2005-2015 и
стратегията в процес на разработка за област Пловдив 2014-2020 г. община Калояново е
характеризирана като община, в която структуроопределящи отрасли на местната икономика
са селското стопанство, хранително-вкусовата, дървообработващата, мебелната и шивашката
промишленост. Има много добра обезпеченост от местни суровини - зърнени култури,
плодове и зеленчуци. В общината има регистрирани 339 предприятия, като основен е броят
на малките фирми до 9 заети. Стопанските субекти са с малък инвестиционен потенциал и
без големи производствени мощности.
В устройствено отношение в областния план общината е позиционирана върху
интегриращата ос „Север – юг“, като в зоната на влияние на тази ос са концентрирани 62% от
населението на областта. Тази ос гарантира териториалната цялост на областта.
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Горната илюстрация показва местоположението на община Калояново в област
Пловдив.
Източник на илюстрациите в тази точка е МРРБ
Съгласно Актуализирания доклад за изпълнение на областната стратегия на област Пловдив
и конкретизацията й в общинския план за развитие община Калояново попада в списъка на
районите за целенасочено въздействие съгласно чл.6 от ЗРР в област Пловдив, като е
характеризирана като изостанал селски район е територия, в която по- голямата част от
трудоспособното население е заето в селското и горското стопанство, характеризира се с
ниска степен на развитие на транспортната, техническата и социалната инфраструктура,
ниска квалификация на населението в трудоспособна възраст, ограничени възможности за
трудова заетост, високо равнище на безработицата, ниски доходи на населението и
обезлюдяване. Към този вид райони спадат седем общини от Пловдивска област – Брезово,
Калояново, Лъки, Първомай, Родопи, Съединение и Хисаря. Специфичните цели за развитие
на тези територии са модернизиране и повишаване на производителността на селското
стопанство, ориентиране на икономиката към местните ресурси, положителна промяна в
отношението към селските райони като място за живеене, почивка и възстановяване,
подобряване и развитие на инфраструктурата и повишаване на образователното равнище
Общината съответства на шест от осемте критерия за подобен район за целенасочено
въздействие (подкрепа), както следва:
Нетни
приходи от
продажби на
един жител
под 70 на
сто от
средната
стойност за
страната за
последни-те
три години

Равнище
на
средната
работна
заплата,
по-ниско
от
средната
стойност
за
страната
за
последнит
е 3 години

Средно
равнище
на
безработи
цата над
105 на сто
от
средната
стойност
за
страната
за
последнит
е 3години

Коефицие
нт на
възрастова
зависимос
т над 120
на сто от
средната
стойност
за
страната
за
последнит
е 3години

Гъстота на
население
то под 70
души на
един кв.
км.

Над 30 на
сто от
населенит
е места
нямат
изградена
пътна
връзка с
асфалтово
покритие
помежду
си или с
общински
я център

Над 30 на
сто от
населенит
е места са
без
изградена
канализац
ионна
мрежа

Над 30 на сто
от населените
места ползват
питейна вода
с отклонение
от качеството,
прието като
стандарт за
страната или
имат режим
във
водоснабдява
нето за
последните 3
години

да

да

да

да

да

не

да

не
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ІІІ. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОУПО
3.1. Географско положение и обща характеристика
Община Калояново е разположена в северната част на Горнотракийската низина и
заема площ от 347,59 кв. км. Общината е включена в административно-териториалните
граници на Пловдивска област и граничи с общините: Раковски и Брезово - на изток, Карлово
– на север, Хисаря – на северозапад, Съединение – на запад и Марица – на юг. В състава й,
освен общинския център Калояново, са включени още 14 села - Бегово, Главатар, Горна
махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево,
Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Калояново се намира на 24 км от
областния център Пловдив (тридесет минутен изохрон) и на 16 км от автомагистрала
“Тракия”, свързваща Западна Европа с Близкия изток.
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Съгласно ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на МРРБ Калояново е
община от категория 4, а населените места в общината имат следните категории:
ЕКАТТЕ
03085
14996
16328
22191
24000
24582
29475
32038
35523
54465
55926
63553
63567
70353
81133
Тази

Населено място
с. Бегово
с. Главатар
с. Горна махала
с. Долна махала
с. Дуванлии
с. Дълго поле
с. Житница
с. Иван Вазово
с. Калояново
с. Отец Паисиево
с. Песнопой
с. Ръжево
с. Ръжево Конаре
с. Сухозем
с. Черноземен

категоризация

е

направена

Код на
община
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
съгласно

Категория
6
7
7
7
6
5
5
7
4
7
6
7
5
7
7

Методиката

за

категоризиране

административно-териториалните единици в България на МРРБ (2012) и Критериите и
показателите за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в
България (Решение 921 от 16.12.2011 на МС).
Според данните от Главна дирекция „ГРАО“ към МРРБ към 2011 год. населението на
община Калояново възлиза 11 879 души и средната му гъстота е 34.17 души на кв. км.
Спрямо данните от 2000 г. населението на общината е намаляло с 1454 души или с 10.9%.
Селищната структура на общината включва петнадесет села, в т.ч. две големи (от
2000 до 5000 души) – Калояново и Дълго поле, две средни (от 1000 до 2000 души) – Житница
и Ръжево Конаре, десет малки (от 250 до 1000 души) и едно много малко (с. Главатар). На
територията на общината има значителен брой вилни зони, но няма формирани селищни
образувания.
В землището на Калояново има селищни могили от неолита /т.н. Калайджийска
могила/, от средния неолит /в местността Караорман/, на антични поселения в група от седем
тракийски надгробни могили в местността Дюнлюка, а на около три километра южно от
селото, в местността Хисарлъка, още личат останки от римска крепост. Следи от
праисторическо селище и 76 надгробни могили са разкрити и край с. Ръжево Конаре.
Праисторическа селищна могила от епохата на късния неолит има и край село Житница. В
13

близост до селото е разкрита богата находка от сребърни монети, сечени по времето на
Александър Велики. В землището на общината се намират голям брой могили, които са част
от царския некропол на тракийското племе одриси.
В административно-териториално отношение общината е създадена през 1979 г.
Социално-икономическият профил на общината е аграрно-промишлен с изградена
социална инфраструктура от общинско значение. Традициите и ресурсите на общината
(благоприятен климат и почви за развитие на силно селско стопанство, разполага с богата
флора и фауна и минерални извори, бедни горски ресурси и полезни изкопаеми) в голяма
степен предопределят водеща роля на селското стопанство и свързаната с него
преработвателна промишленост. В последните години много добре се развиват и други
производства от леката и химическата промишленост, като производство на текстилни и
кожени изделия, дървообработване, производство на осветителни тела и ел. консумативи,
производство на химически изделия и др. Развитие бележи и търговията и услугите, като в
този отрасъл слабостите са свързани най-вече с ниското качество на обслужването и
необходимостта от обновление на част от магазините. Има потенциал и добри дадености за
развитие на туризма с благоустрояване на културно-историческите паметници, разширяване
на културния календар, разработване на съвместни туристически продукти със съседни
общини.
От гледна точка на планов статут община Калояново принадлежи на четвърта
категория по Закона за административно-териториалното устройство. По Закона за
регионалното развитие е район за целенасочена подкрепа ІІІ-та категория и е селски район по
смисъла на Програмата за развитие на селските райони.
3.2. Природо-географски условия и ресурси
3.2.1. Релеф
Релефът на общината е предимно равнинен до хълмист. От равнинен на територията
на с. Калояново, с. Житница, с. Ръжево Конаре и с. Дълго поле, той преминава в хълмист в
землищата на селата Сухозем, Отец Паисиево и Горна махала. Наблюдават се терени с
равнинен, платовиден, хълмист и котловиден характер, силно пресечени от малки рекички,
дерета и оврази.
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Средната надморска височина за общината е 250 м, като най-високите хълмисти
възвишения са в землището на с. Горна Махала, местността “Воден камък”, с надморска
височина от 400 м.
3.2.2. Климатът в района е преходноконтинентален. Полите на Средна гора
предпазват територията на общината от резки промени на температурата през сезоните,
липсват продължителни и студени ветрове. Няма резки промени на температурите през
отделните сезони. Климатът се характеризира с мека зима /средната януарска температура е 1
градус/ и топло и сухо лято. Най-студеният месец е януари, а най-топлият – юли. Съществено
влияние върху климатичните условия оказва и поречието на р. Марица.
Средногодишната сума на слънчевото греене за района е около 2 284 часа, като
максимумът е през месец юли – 341, а минимумът – през декември 74 часа. Сумарната
слънчева радиация е около 5 350 до 5 500 МДЖ/ кв. м. Малката облачност през лятото и
атмосферната континентална циркулация спомагат за повишаване на температурните разлики
между лято и зима. Максимумът на температурните инверсии е през зимата, а минимумът –
през лятото. Средногодишната облачност за района е 5.1 бала, средно 101 дни в годината са
облачни. Неблагоприятно явление за района се явяват мъглите, като средногодишно с мъгли
са 31.3 дни.
Валежите в региона са около нормалните за страната и благоприятстват доброто
развитие на земеделието. Разпределението на валежите по сезони, обаче, е неравномерно.
През зимните месеци, когато част от валежите са твърди под формата на сняг, сумата е около
123 мм/кв.м, през пролетта – 148 мм/кв.м., през лятото – 143 мм/кв.м. и през есента – 125
мм/кв.м. Средногодишната сума на валежите е 539 мм/кв.м, като максимумът на валежите е
през пролетта – 157 мм/кв.м. Относителната влажност на въздуха е сравнително ниска, около
70%, като максималната стойност е през декември /86%/, когато температурите на въздуха са
минимални, а минималната - през юли /62%/.
Основен фактор за състоянието на въздуха в района е вятърът. Тихото време /със
скорост на вятъра под 1 м/сек/ е характерно за малко по-малко от половината от годината
/46.5%/. Типична е сравнително слабата турбуленция на въздушните маси /средната месечна
скорост на вятъра е 1.3-2.3 м/сек/, която е характерна за по-големия период от годината. Друг
съществен фактор е преобладаващата посока на вятъра, която е западната – основен пренос
на въздушни маси става от запад и изток /общо 70.6 % от времето с вятър/.
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Метеорологичните параметри показват, че за по-голямата част от годината за територията е
характерна умерена неустойчивост на атмосферата
3.2.3. Хидрография
Хидроложката система на общината се определя от реките Стряма, Каварджиклийка и
Тикла. Постоянният дебит на трите реки се обуславя от значителните по площ водосборни
области и това дава отражение и на подземните води в близост до техните течения.
Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината са с
постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се осъществява
само от подземни води чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в терасата на река
Стряма.
В землището на Песнопой е разработен един минерален извор с четири сондажа.
Дълбочината на сондажите е около 220 м., с общ дебит около 10 л/сек и средна температура
около 36 градуса Целзий. В качествено отношение попадат в категорията на азотните терми.
Минералната вода е слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна, натриева и
силициева, с повишено съдържание на флуор. С този състав водите имат и лечебни свойства.
Изкуствените водоеми /язовири/ в общината са 21 на брой и се ползват за рибовъдство
и напояване.
3.2.4. Почвите на територията на общината са основният ресурс за развитието на
специфичната за общината икономика, доминирана от земеделието.
Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори – материнска скала,
климат, растителност и дейността на човека, на територията на община Калояново са се
оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, слабо и силно излужени,
глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно излужени, слабо до средно
оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; канелено-горски
почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчлив-глинести; алувиалносветли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко
песъчливо-глинести.
Отделните видове почви в общината имат следната характеристика:
Чернозем-смолници. Почвите от този тип се характеризират със сравнително мощен
хумусен хоризонт, достигащ до 40-80 см в района на с. Сухозем и 50-80 см в района на
Калояново, Житница и Чернозем. Той има черен цвят и зърнесто-праховидна структура, а
преходът между отделните хоризонти е постепенен. Тези почви имат тежко песъчливо16

глинест механичен състав в повърхностния слой, като се наблюдава постепенно намаляване
на органичното вещество по дълбочина на профила. При засушаване този слой силно се
сбива и образува големи пукнатини. Притежава слаба водопроницаемост и при овлажняване
става силно леплив и оказва голямо съпротивление при обработка. Почвите от тази група
имат добро естествено плодородие, но изискват качествена обработка и продълбочаване през
2-3 години. Имат голям сорбционен капацитет, поради което понасят високи дози торене,
което съчетано с добра агротехника, гарантира високи добиви от културите. Изискват
комбинирано торене с азот и фосфор. Най-голям относителен дял от този тип почви има в
района на Калояново – около 35 хил. дка, в землището на с. Ръжево Конаре размерът им е
около 15 хил. дка, а най-слабо разпространени са в района на с. Долна махала – около 5.6 хил.
дка, намиращи се източно от с. Сухозем.
Излужени канелено-горски почви. Този тип почви са образувани под въздействието
на горската растителност. Характеризират се с незначителна мощност на хумусния хоризонт
– 16-36 см, който е светло-кафяв, със средно-зърнеста структура, разпрашена на
повърхността. Илувиалния В хоризонт е червеникав, плътен, с буцесто-призматична
структура, карбонатите са изнесени от пределите на хумусния и илувиалния хоризонт.
Почвите от този вид имат средно и тежко песъчливо-глинест състав в повърхностния слой,
като количеството на физическата глина в този слой е 42-56%. Силно излужените канеленогорски почви имат леко песъчливо-глинест механичен състав, слабо запасени са с хумус от
0.7-2%. Притежават лоши водно-физични свойства, при изсъхване се сбиват силно и
образуват кора, а при овлажняване стават тежки за обработка. Тези почви реагират добре
както на азотно, така и на фосфорно торене. Задължително е торенето с калий на слабо
запасените земи. Най-силно са разпространени в района на с. Долна махала – около 70 хил.
дка, на с. Ръжево Конаре – около 26 хил. дка и Калояново – 25.5 хил. дка.
Оподзолени канелено-горски почви. Силно излужените до слабо оподзолени
канелено-горски почви са плитки и заемат заравнените била и склоновете с по-слаб наклон.
Главната особеност на този вид почви е силно разсветленият /оподзолен/ хумусно-алувиален
хоризонт. Мощността на хумусния слой е 20-34 см. Илувиалният В хоризонт е плътен, с
призматична структура. Общата мощност на профила е 104-136 см, а при силно оподзолените
– до 60 см, карбонатите са изнесени дълбоко. Тези почви имат глинесто-песъчлив и леко
песъчливо-глинест

механичен

състав

в

повърхностния

хоризонт,

като

вследствие

оподзоляването и обработката почвената структура на орницата е разпрашена. Физичната
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глина в хоризонт А е от 11 до 20%, а по дълбочина на профила достига до 52%. Слабо
запасени с органично вещество, което в хоризонт А е от 0.5 до 2%. Разпространени са в
района северно от с. Долна махала и с. Бегово, както и в землищата на Калояново и с. Дълго
поле. В миналото тези райони са били заети с широколистни гори.
Алувиални почви. Алувиалните почви са разположени главно около речните корита на
р. Стряма и местните малки рекички. Рядко притежават добре оформен хумусен хоризонт – в
орницата е под 2.5%. Водно-физическите им свойства са лоши – филтрацията е голяма, а
влагозадържащата способност – малка. Разнообразни са по отношение на механичния състав,
но преобладават леките фракции. Профилът им се състои от алувиални наноси.
Алувиално-ливадните почви заемат по-големия дял от площта на алувиалните почви.
Формирани са под влияние на алувиално-делувиален процес и буйна ливадна растителност и
са разположени по всичките нива на р. Стряма и рекичките. Нивото на подпочвените води е
високо. Механичният състав е леко песъчливо-глинест и има добри водно-физични свойства.
Количеството на хумуса е под 2.5%, но имат значителна мощност на хумусния хоризонт от
50-100 см. Профилът на алувиално-ливадните почви има леко песъчливо-глинест и средно
песъчливо-глинест състав в повърхностния хоризонт. Физическата глина е от 18 до 35%, а в
повърхностния слой - до 14%. Това са едни от най-добрите почви по отношение естествено
плодородие.
Делувиалните

почви

са

леко

песъчливо-глинести.

Физическата

глина

на

повъхрностния хоризонт е около 27%. Слабозапасени са с хумус – от 0.8 до 1.4%.
Следващата илюстрация показва карта на почвите в община Калояново.
Легенда:
12 Излужени чернозем-смолници, глинести
20 Излужени канелени горски, тежко песъчливо-глинести
23 Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти), леко песъчливо-глинести, до глинестопесъчливи
25 Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти), ниско долинни (мощно-хумусни),
глинесто-песъчливи
27 Ливадно-канелени, тежко песъчливо-глинести
31 Алувиални и алувиално-ливадни, песъчливи и песъчливо-глинести
33 Ливадно-черноземовидни (заблатени), тежко песъчливо-глинести до леко глинести
44 Ерозирани излужени канелени
59 Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти)
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3.2.5. Подземни природни богатства
На територията на община Калояново има няколко находища за пясък и чакъл.
Находищата са 4 на брой и се намират до с. Песнопой, с. Горна махала, с. Долна махала и с.
Ръжево Конаре. В момента е разработено само находището “Инджова върба” на около 4 км.
от с. Ръжево Конаре, което заема площ от 110.8 дка и е отдадено на концесия за срок от 30
години на “Кариери” АД - Пловдив. Добивът за целия концесионен период в контура на
баластриерата е предвидено да бъде общо от 1 027 000 куб. м. Предстои разработването на
19

находището от инертни материали край селата Долна махала, м. “Телешки ливади”, и Горна
махала, м. “Рибарника”, което е отдадено на концесия за срок от 30 години на фирма “МЕМ –
2000” ЕООД – гр. Пловдив. Това находище е с площ от 374 дка и е предвиден общ добив за
целия концесионен срок в размер на приблизително 2 514 000 куб. м. За находището край с.
Песнопой не са правени проучвания за запасите.
3.2.6. Флора и фауна, защитени зони и територии
3.2.6.1. Флора и фауна
Почти цялата територия на общината е усвоена за земеделие. В северната част на
района са запазени разпокъсани горички с доминиране на дървесните видове цер и благун, а
на места и горун. Коренната растителност в региона е била представена от смесени гори от
цер и келяв габър и гори от полски бряст и полски ясен, но в резултат на антропогенните
фактори тази кореннна растителност е претърпяла изменения и постепенно е преминала в
производна. Съвременната производна растителност е съставена от тревна растителност с
преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, троскот, на места белизма и порядко садина, главно по селските мери. Останалите площи са селскостопански, които са
разположени на мястото на бивши гори от полски бряст, полски ясен и дръжкоцветен дъб.
Храстовата растителност в района е оскъдна и преобладават видове като обикновена шипка,
червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките се развиват водни и блатни
растения, срещат се още топола, върба и акация.
Фауната в района на общината е представена основно от птици и бозайници,
земноводни и влечуги и риби. Сред най-разпространените видове са: при птиците край
водните площи - земеродно рибарче, речен дъждосвирец, бяла стърчиопашка, обикновен
скорец, авлига, торбогнезден синигер; птици в населените места и откритите пространства –
селска лястовица, кукумявка, зелен кълвач, обикновено белогушо коприварче, полско врабче,
гугутка, качулата чучулига, сива овесарка, полска чучулига, ливаден дърдарец; при
бозайниците – лалугер, малка оризищна мишка, полска мишка, воден плъх, обикновена сива
полевка; при земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка, жаба дървесница, зелена крастава
жаба, голяма водна жаба, ливаден гущер, зелен гущер, смок стрелец, сива водна змия; при
рибите – маришки морунаш, скобар, маришка мряна, речен кефал. В общината има и бивши
развъдни стопанства за дивеч в землищата на селата: Ръжево Конаре – местността
“Балталъка”, Ръжево, Черноземен, Горна Махала – местността “Воден камък” и др.
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3.2.6.2. Защитените територии в община Калояново са (източник ИАОС):
- Защитена местност „Гъстите дъбчета“ до с. Бегово, площ 38.42 ха, цел на обявяване:
опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора, обявена със заповед РД-1200 от
18.11.2004 г.
От устройствена гледна точка в защитената местност се забранява всякакво
строителство, както и нарушаването на естествения релеф на местността.
- Защитена местност „Дебелата кория“ до с. Черноземен, площ 0.43 ха, цел на
обявяване: опазване на естествено находище на блатно кокиче, Заповед 202 от 11.03.1987 г.
От устройствена гледна точка в защитената местност има забрана за промяна на
начина на трайно ползване и се забранява строителството.
3.2.6.3. Защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 на територията на община Калояново само една – част от територията на река Стряма с код BG0000429 за
опазване на природните местообитания (няма защитени територии по Директивата за
птиците). Зоната е с площ 1291 ха, одобрена е с решение на МС 122 от 2 март 2007 г.
Предмет на опазване са пет вида природни местообитания, 17 вида бозайници, 7 вида
земноводни и влечуги, 2 вида риби и 7 вида безгръбначни.
Защитените територии и зоните по т.3.2.6.3. са показани на следващата карта:
(Източник: Карти на възстановената собственост- КВС, НАТУРА 2000, ИАОС)
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3.2.7. Изводи и изисквания към ОУПО
Община Калояново разполага с природно-икономически ресурс с висока стойност.
Природният комплекс е добре съхранен. Уязвимите компоненти – почви и води, се
възстановяват.
Пълноценното и щадящо използване на природните ресурси на общината поставя
следните изисквания към ОУПО:
- по отношение на използването и опазването на водите: да се осигурят устройствени
условия за опазване, правилно и икономически ефективно използване на повърхностните и
подземните води; да се осигури превенция срещу вредното въздействие на водите; да се
създадат условия за възстановяване и поддържане на хидромелиоративните съоръжения;
- по отношение на почвите: да предвиди мерки за ограничаване на водоплощната
ерозия, както и рекултивация на нарушени терени;
- по отношение на биологичното разнообразие и защитените територии и зони: да се
анализират и предложат възможности за развитие на различни видове туризъм (научно-познавателен, културен, рекреационен) и седмичния и сезонен отдих при спазване режимите на
защитените територии.
3.3. Териториална структура и земеползване
3.3.1. Териториална структура и поземлена собственост
Общата площ на територията на община Калояново е 347.59 кв.км.
Разпределението на общинската територия по основно предназначение и начин на
трайно ползване е показано на таблицата с баланса на територията, съставена по данните,
съдържащи се в картите на възстановената собственост на община Калояново.
Картите на землищата са сглобени, изработена е цифрова карта, от която е създаден
опорен план, показан в следващата илюстрация:
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Общата площ на общината е разпределена в 15 землища, както следва:
Наименование на
EKATTE
землището
03085
Бегово
14996
Главатар
16328
Горна махала
22191
Долна махала
24000
Дуванлии
24582
Дълго поле
29475
Житница
32038
Иван Вазово
35523
Калояново
54465
Отец Паисиево
55926
Песнопой
63553
Ръжево
63567
Ръжево Конаре
70353
Сухозем
81133
Черноземен

Площ км2
22,90
6,23
17,97
13,15
13,10
23,73
25,20
22,39
34,89
36,91
31,48
11,33
46,01
15,47
26,83

Баланс на територията на община Калояново по начин на трайно ползване
Вид територия по основно предназначение и начин на
трайно ползване
Земеделски територии, в т.ч.:
- ниви
- трайни насаждения
- ливади
- пасища и мери

Горски територии
Урбанизирани територии
Водни площи и течения
Територии за добив на полезни изкопаеми
Транспорт и техническа инфраструктура
Естествени ресурси за възстановителни мероприятия
Скали и пясъци
Депа и отпадъци
ОБЩО

Площ (в дка)
259891,79

Дял (%)
74,76

194064,90
14268,29
3573,46
27942,47

50412,44
13872,93
14464,89
684,96
2200,50
3597,11
2432,12
90,64
347,592

14,50
3,99
4,16
0,19
0,63
1,03
0,70
0,03
100.00

На следващите две карти са показани основните фондове на общината –
селскостопански фонд и горскостопански фонд (карта на урбанизираните територии е
приложена към съответния раздел по-надолу в това задание):
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От съществено значение за устройствената политика на общината е структурата на поземлената собственост, която е показана на долната таблица:
Вид собственост
Държавна публична
Държавна частна
Общинска публична
Общинска частна
Частна
Частна обществени организации
Частна религиозни организации
Съсобственост
Стопанисвано от общината

Площ в дка
4770,275
53636,616
20803,162
41161,78
204096,79
5004,027
240,903
15006,975
2926,839

%
1,37
15,43
5,98
11,84
58,71
1,44
0,07
4,32
0,84

Вижда се, че общината притежава, респ. стопанисва значителен поземлен ресурс 18.66 % от общата територия, което би трябвало да улеснява провеждането на общинска
устройствена политика.
Структурата на териториите по начин на трайно ползване и по вид собственост е
изчислена и по землища, като тези таблични форми ще бъдат предоставени на изпълнителя
на ОУПО.
3.3.2. Категории на земеделските земи
Категоризацията на земеделските земи се извършва по 10 бонитетни категории според
продуктивните възможности на почвите, климатичните условия, релефните и технологичните
качества на земята, пригодността й за производство на различни видове растителна
продукция и наложените ограничения на използване на земята.
Земеделските земи в община Калояново са от втора (най-високата) до десета категория
и са разпределени по площи както следва:
Общо
Категория
площ в
земя
дка
2
1424,394
3
38067,033
4
109995,488
5
45858,759
6
28142,47
7
1144,769
8
24122,066

Общо брой
имоти
327
5490
19550
6961
4707
157
5586

Среден размер
на имота в дка
4,36
6,93
5,63
6,59
5,98
7,29
4,32
28

9
10

13596,482
208,347

3811
2

3,57
104,17

Важният показател тук е средният размер на един земеделски имот. По този показател
ясно се вижда, че земеделската земя в общината е силно раздробена, което възпрепятства
развитието на модерно земеделие и развитието на модерни инфраструктури, обслужващи
селското стопанство.
3.3.3. Обхват на териториите с особена териториалноустройствена защита
Защитените територии по Закона за защитените територии и защитените зони по Закона за биологичното разнообразие са представени в точки 3.2.6. На картата със защитените
територии са показани и могилите, които са предмет на особена законова защита.
Следващите две карти показват разпределението на имотите в община Калояново по
вид собственост (отделни тематични карти са изработени за публичната и частната
собственост) и по бонитетни категории на земеделските земи.
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3.3.5. Изводи и изисквания към ОУПО
Традиционното за общината разпределение на поземления фонд по основно предназначение и начин на трайно ползване, доминирано от селскостопанския фонд, е съхранено. През
последните две десетилетия не е регистрирана тенденция към увеличаване на дела на урбанизираните територии за сметка на земите от земеделския и горския фонд.
Опазването

на

земеделските

земи

от

висока

категория и

структурата

на

земеползването, обвързано със съхранените мрежи на напоителните системи, структурирано
от него в големи масиви, се очертава като един от много съществените устройствени
проблеми пред Общия устройствен план на общината.
Съществени терени за подпомагане селскостопанската инфраструктура и свързания с
нея урбанизиран компонент са стопанските дворове, разпределени равномерно по землищата
на общината. ОУПО следва да ги разглежда като резерв за урбанизацията на територията,
като постанови за целта изискуемия устройствен статут.
Важно изискване към Общия устройствен план на общината е да канализира бъдещият
инвестиционен интерес към територията в такива граници и форми на урбанизация, които да
съхраняват в максимална степен природните ценности, включително обработваемата земя и
да използват резервите на населените места. В този смисъл дисперсната урбанизация предвид
равномерната модулна урбанизация и демографско разпределение на територията на
общината с единични ядра е за предпочитане пред големи урбанистични съсредоточия.
Приоритетни са второстепенната национална ос на урбанизация и вторичната ос Калояново –
Хисаря.

3.4. Човешки ресурси
3.4.1. Демографска характеристика
3.4.1.1. Численост и динамика на населението
По данни от последното преброяване от 2011 г., в община Калояново живеят 11879 д.
Динамиката на населението по населени места е показана в следващата карта и
отделно е представена в таблица:
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Бегово
Главатар
Горна махала
Долна махала
Дуванлии
Дълго поле
Житница
Иван Вазово
Калояново
Отец Паисиево
Песнопой
Ръжево
Ръжево Конаре
Сухозем
Черноземен
ОБЩО

1965 г. 1975 г. 1985 г. 1992 г. 1996 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г.
1246
1103
1029
945
893
828
772
707
758
419
718
699
821
3005
1992
1051
3324
967
1547
673
3645
598
1081
21786

332
607
655
737
2767
1934
928
3148
659
1367
530
3042
398
825
19032

317
489
560
708
2464
1906
723
3032
457
1203
386
2453
316
628
16671

300
445
526
638
2406
1846
629
2812
406
986
375
2002
272
556
15144

288
345
506
595
2310
1798
586
2753
420
898
340
1942
255
500
14429

301
149
467
586
2245
1744
459
2682
366
765
325
1800
200
416
13333

246
386
496
593
2200
1629
365
2406
386
733
313
1711
270
409
12915

225
417
459
584
2086
1514
325
2408
347
604
330
1503
287
474
12270

212
292
417
548
2097
1524
310
2512
224
624
269
1528
160
404
11879

Източник: НСИ и ТД „ГРАО“

3.4.1.2. Движение и структура на населението
Възрастова структура на населението в община Калояново
Възраст

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2011 г.

0-4

484

462

481

444

407

421

5-9

557

517

481

490

499

420

10-14

682

648

621

581

558

496

15-19

711

674

616

603

624

530

20-24

620

658

634

603

604

587

25-29

736

722

648

657

669

597

30-34

677

689

669

661

681

608

35-39

774

706

707

679

684

644

40-44

761

784

773

771

796

673

45-49

741

716

772

772

785

734

50-54

805

805

820

816

832

841

55-59

935

867

976

955

960

793

60+

5 191

5 085

5 266

5 206

5 188

4535

Общо

13 684

13 333

13 464

13 238

13 287

11879
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От посочените данни е видно, че най-висок спрямо общото население на общината е
делът на жителите на възраст над 60 год. – 38,17 %. През 2003 г. този процент е бил 39%,
което показва тенденция за запазване на нивата, която се наблюдава и при делът на младото
поколение - във възрастовата граница до 19 год., където нивата от 15.7% през 2003 се
запазват и през 2011 г.
Коефициентът на възрастова зависимост (отношението на населението на възраст под
15 и на повече от 65 години към населението на възраст от 15 до 64 години) за община
Калояново е 72.4% за 2009 г. при среден коефициент за област Пловдив 44.8% и се оценява
като силно влошен.
Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на
демографско остаряване. Този процес се характеризира с намаление на относителните дялове
на младото население за сметка на старото. Община Калояново е с едни от най-високите
стойности на коефициент на смъртност – 22,5 % за 2009 г. Естественият прираст е
отрицателен, като се компенсира незначително от наличието на механичен прираст:

Естествен прираст
Механичен прираст

брой
-236
344

2007 г.
На 1000
-18,6
26,9

брой
-217
23

2008 г.
На 1000
-17,2
1,83

брой
-179
1

2009 г.
На 1000
-14,3
0,08

брой
-243
111

2010 г.
На 1000
-19,8
9,05

Като допълнителна информация, съществена за устройството на територията, е
представен в следващата таблица гъстотата на населението по територията на община
Калояново по землища към 2010 г.:
Наименование на землището
Отец Паисиево
Иван Вазово
Черноземен
Сухозем
Песнопой
Горна махала
Ръжево
Бегово
Ръжево Конаре
Долна махала
Главатар
Дуванлии
Житница
Калояново

Души/км2
9,4
14,5
17,7
18,5
19,2
23,2
29,1
30,9
32,7
34,9
36,1
44,6
60,1
69,0
36

Дълго поле
СРЕДНО:

87,9
35,3

Към 2011 г. тези показатели слабо намаляват, като средната гъстота на населението е
34,17 души на км2.
Допълнителни демографски данни са предоставени в Приложение № 1 към това
задание.
3.4.2. Изводи и тенденции в демографското развитие
Анализът и оценката на протичащите на територията на община Калояново процеси
дават основание да се формулират следните обобщени изводи:
- Демографското развитие на общината е неблагоприятно – налице е траен процес на
намаляване на населението във всички населени места с по-малка тенденция на намаляване
на населението в Калояново и Житница, които и по други критерии образуват трайна
вторична урбанистична ос заедно с Дувналий в рамките на общината;
- Ограничена е възможността за бъдещото възпроизводство на населението по естествен път;
- Възрастовата структура на населението е неблагоприятна – налице е процес на неговото силно застаряване. Намаляват специфичните възрастови контингенти от населението в
ниските възрастови групи, което рефлектира върху нормалното функциониране на детските
заведения и училищата;
- Няма сериозно основание за извеждане на проблем с квалификационната и
образователна структура на работната сила.

3.4.3. Икономически параметри на населението
През месец февруари 2011 г. икономически активните лица в община Калояново са
3990 или това са 58,36 % от населението на общината. Коефициентът на икономическа
активност към същия период е 57,6 % (при 65,1% за областта).
Населението на възраст 15-64 години по икономическа активност и пол е показано в
следващата таблица:
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Пол
Общо
Мъже
Жени

Общо

Икономически активни
Общо Заети
Безработни

6933
3657
3276

3990
2219
1771

3246
1743
1503

744
476
268

Коефициенти
Икономическа Заети
Безработица
активност
57,6
46,8
18,6
60,7
47,7
21,5
54,1
45,9
15,1

В следствие на високият процент на възрастни лица, живеещи в малките села на
общината, ограничените възможности за трудова реализация и големия брой лица и
домакинства, занимаващи се със земеделие, населението в община Калояново е с едни от найниските доходи в област Пловдив.
За последните три години, за които има информация, Община Калояново е на 11 място
сред 18 общини от областта по размер на годишна работна заплата. За сравнение средната
годишна заплата за страната през 2009 г. е била 7309 лв., а средната заплата в общината за
същия период е 5165 лв. Въпреки това по отношение на темпа на нарастване на годишната
работна заплата в областта и общината за периода 2002-2009 г.се наблюдава стабилен
прираст на годишна база - от 2854 лв. през 2002 г. (информация от ОПР) до 5165 лева през
2009 г. (по данни на НСИ).
В проведеното изследване от Програмата на ООН за развитие на индекса на човешко
развитие на общините в България за 2003 община Калояново е на 133 място сред общо 262
общини в България, което сравнено с предходните години показва едно стремително
предвижване напред в класирането (2000 г.- 236 място, 2001 г.- 230 място, 2002-162 място).
3.4.4. Изисквания към ОУПО в частта човешки ресурси
В ОУПО, в съответствие с действащата нормативна уредба, следва да се разработи
демографска прогноза, включваща:
- Перспективен общ брой на населението на общината, в т.ч. и по населени места с
прогнозен хоризонт, съвпадащ със срока на действие на ОУПО;
- Прогнозен брой на специфичните възрастови контингенти от населението (3-6 год. 714, 15-18 години), както и по стандартни възрастови групи

(в под трудоспособна,

трудоспособна и над трудоспособна възраст);
- Прогноза за работната сила, в т.ч. за броя на заетите.
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Демографската прогноза се разработва във варианти (най-малко два), при отчитане на
влиянието на задържащи и на стимулиращи фактори за демографско развитие. При прогнозата се отчитат и изводите от анализа на демографското развитие и на очертаните тенденции
през последните 10 години.
С оглед преодоляване дисбаланса в развитието и стабилизиране на населените места,
към ОУПО се отправят и следните изисквания:
- при определяне на прогнозата за устройствено развитие на отделните населени места
да се отчитат териториалните различия в перспективното им демографско развитие;
- да се предложат устройствени мерки за ограничаване на неблагоприятното териториално разпределение на населението (диспропорциите между отделните части на общинската
територия).
Данните по демографията и благосъстоянието на населението в община
Калояново следва да се актуализират след одобряването на новия Общински план за
развитие!
3.5. Икономически активности
3.5.1. Обща характеристика
Икономиката в общината се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство
спрямо промишленото производство, като делът на селското стопанство продължава да се
увеличава за сметка на промишлеността.
Икономическият профил на общината като цяло не се променя. Земеделието,
хранително-вкусовата и леката промишленост остават водещи отрасли в местната икономика.
Стопанските субекти са с малък инвестиционен потенциал и без големи производствени
мощности.
Структуроопределящите производства са свързани, преди всичко, с преработката на
продукцията и суровините на селскостопанското производство - производство на брашно и
трици; на хляб и хлебни изделия; на безалкохолни напитки и боза; на спиртни напитки; на
трайни и малотрайни колбаси; на етерични масла. Промишлената дейност в общината се
допълва от дървообработваща, шивашка промишленост, производство на кожена галантерия
и чанти.
Предприятията от нефинансовият сектор на икономиката в общината са произвели
през 2008 г. нетни приходи в обем от 78 268 хил. лв., като в сравнение с предходната година
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има увеличение с 5 221 хил. лв. Наблюдава се и устойчива тенденция към увеличаване на
нетните приходи от продажби на човек от населението, която в условията на криза, обаче е
със забавен темп на нарастване.
Сред всички фирми доминираща тенденция е преобладаването на малки фирми /до 10
заети/. Забелязва се също тенденция на увеличаване броя на по-малките фирми за сметка на
намаляването или задържането на броя на по-големите фирми. Това означава, че през
последните години дребното предприемачество бележи развитие.
Специфичните природни дадености на община Калояново определят и структурата на
нейната икономика. Водещи отрасли са селското стопанство, дървообработвателната и
хранително-вкусова промишленост, търговията и услугите. По-слабо застъпени са туризмът и
строителството.
Селското стопанство играе водеща роля в местната икономика. На територията на
община Калояново най-голяма площ заемат земите за земеделско ползване – 74,5% от общата
площ на общината, в това число реално използвани за земеделие – 63,3%. Пловдивска област е
основен производител на висококачествени етерични масла в страната, от които по производство
на българското розово масло е на първо място. Географското положение и уникалните
климатичните особености на Розовата долина са благоприятни за отглеждането на маслодайна
роза. През последните години се забелязва тенденция на увеличаване на площите с лавандула и
маслодайна роза, което се дължи на повишените цени на суровината на международния пазар.

Сериозен проблем в развитието на селското стопанство е придържането преди всичко към
екстензивно земеделие. По отношение използването постиженията на генетиката, нови
сортове и породи се разчита на инициативата на отделни частни фирми, но целенасочена
политика в тази насока липсва. Няма ефективен контрол върху посадъчния материал,
ликвидирани са елитните стада, селекционните центрове са свели дейността си до минимум.
Твърде често, особено в по-малките стопанства, не се използват качествени семена, не се
прилага своевременно и професионално третиране и лечение на болести по културите и
животните. Няма ефективна система за предоставяне на консултации на селскостопанските
производители. На територията на общината не съществуват консултантски служби, като
подобна помощ се търси инцидентно от самите частни производители от отделни
специалисти или индивидуални консултации от научни институти и служби. Сериозен
проблем се явява и неефективната система за предлагане и изкупуване на селскостопанската
продукция в общината. На практика няма организирани пазари, изкупвателни пунктове,
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борси или други подобни структури. В с. Калояново функционира един пазар за животни, но
условията там са твърде примитивни и превръщането му в съвременен център за търговия с
животни изисква инвестиции за модернизирането му по европейските стандарти.
Локални производства със значение за диверсификация на икономическия профил на
общината, са следните:



Производство на хляб и хлебни изделия - 9 фирми /в селата Калояново, Дълго поле,
Житница, Песнопой, Ръжево Конаре, Бегово, Черноземен/.



Производство на брашно и трици



Производство на малотрайни и трайни колбаси



Производство на розово масло и неговите производни



Производство, изкупуване,преработка и експорт на билки, плодове и зеленчуци



Производство на трикотажно облекло и спортни екипи



Шивашки цехове за производство на облекло



Производство на кожена галантерия



Дървообработване



Производство на луминесцентни лампи и осветителни тела



Производство на консумативи за ел. инсталации



Производство на растителни и технически масла, газ за горене, разредители за бои,
антифриз и др.



Производство на каучукови изделия



Производство на алуминиева дограма



Производство на нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост
Информацията за икономическия профил към това задание следва да се

актуализира след изработване на новия Общински план за развитие!
3.5.2. Основни изводи и изисквания към ОУПО
Характеристиката на икономическия комплекс на община Калояново, състоянието
и очертаните тенденции в развитието на отделните икономически сектори и на икономическите дейности (отрасли) дават основания да бъдат формулирани следните основни, обобщени
изводи:
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- Икономическият профил на общината е аграрно-промишлен, с нарастващо значение
на аграрния сектор и този на услугите;
- Основната част от производствените мощности на промишлеността и на логистиката
е разположена в селата Калояново и Житница (вторичната урбанистична ос на общината);
- Аграрният сектор има водеща роля в икономическото развитие на общината. Обработваемите земи се използват по предназначение. Възможностите за развитие на зеленчукопроизводството и на трайните насаждения не са използвани напълно; следва да се стимулира
производството на етерични култури. Дейностите по модернизация и сдружаване в аграрния
сектор следва да намерят своите устройствени решения.
- Разпокъсаността на земеделските земи и големия брой собственици ще
продължават да оказват негативно влияние върху развитието на земеделието в общината;
- Необходимо е да бъдат предприети мерки за укрепването на селското стопанство на
територията на общината;
- Рационалното и ефективно използване на съществуващите природни ресурси на
община Калояново, трайното подобряване на качеството, маркетинга и екологичността на
произвежданата продукция е основа за развитие на този сектор;
- Необходимо е да се предприемат мерки за сдружаване и създаване на организации
на производители, с цел защита на финансово-икономическите им интереси;
ОУПО следва да създаде устройствени условия за икономическо развитие, с оглед
стабилизиране на работната сила и повишаване качеството на живот, при съблюдаване изискванията за опазване на природните ресурси и устойчивост на развитието. По отношение
развитието на инфраструктурата на първичния и вторичния сектори, в съответствие със стратегическите планови и програмни документи за развитие на община Калояново, при изработването на ОУПО да се съблюдават следните изисквания:
- Локализиране на малки инфраструктурни обекти на аграрния сектор - животновъдни
ферми и комплекси, складове за селскостопанска продукция, оранжерии, ветеринарна лечебница, малки мандри и други, целящи стабилизиране на работната сила на селата и приближаване преработката на селскостопанската продукция, основно от животновъдството, до
местопроизводството й;
- Планът да предвиди териториална организация и на зони за микро и малки предприятия в други характерни отрасли, напр. малки предприятия за преработка на горски плодове и
билки, малки мандри и др. За целта е необходимо ОУП на общината:
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да определи локализациите по местоположение и разновидност, като в отделни случаи
може да се определи и отрасловият им профил, с оглед съблюдаване на изисквания от
санитарно-хигиенно естество;



да се вземат предвид вече съществуващи локализации на подобна инфраструктура,
напр. бившите селскостопански дворове. За осигуряване провеждането на общинската
политика, местоположението на нови локализации може да бъде съобразено с наличието на поземлени имоти - общинска собственост или обобщаване на удребнени такива,
чрез комасация с ПУП по чл. 16 на ЗУТ;



новопредвидените урбанизирани територии, предназначени за незамърсяващи производствени и складови дейности, да съобразят вече настъпилите промени на предназначението на земеделски земи. Да се ограничи до максималната възможна степен включването на обработваеми земеделски земи или пасища;



предлаганите с ОУПО устройствени решения за нови локализации да отчитат
възможностите за осигуряването им с довеждаща инфраструктура;



при наличие на наднормен шум или замърсяване на въздуха, с Правилата за прилагане
на плана да се изисква от последващите подробни устройствени планове обектите да
се ситуират така, че необходимият сервитут да бъде в обхвата на промишленото
съсредоточие;



специално внимание да се обърне на структурата на Актуализираната индикативна
таблица към АДИ на ОПР и приоритетните дейности в нея, за които няма устроени
територии и други устройствени условия.

3.6. Културно наследство
Културното наследство не е структуроопределящо за развитието на стопанска
активност в община Калояново, но общинската администрация го е поставила в комплекса на
активностите като ресурс в Цел I.2 „Съхраняване на културно-историческото наследство
и традициите – потенциал за развитие на туризма“, Мярка I.2.1 „Благоустрояване на
културно-историческите обекти“, съответно:


дейност I.2.1.1: Превръщане на тракийски могили край селата Дуванлий и
Черноземен в туристическа атракция;



дейност I.2.1.2: Ремонт и благоустрояване на църкви и паметници;
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дейност I.2.1.3: Разширяване на културния календар

В този смисъл извън ресурсите съхранението и развитието на читалищата и тяхната
дейност е от изключително значение за културната идентичност на общината.
В землището на Калояново има селищни могили от неолита /т.н. Калайджийска
могила/, от средния неолит /в местността Караорман/, на антични поселения в група от седем
тракийски надгробни могили в местността Дюнлюка, а на около три километра южно от
селото, в местността Хисарлъка, още личат останки от римска крепост. Следи от
праисторическо селище и 76 надгробни могили са разкрити и край с. Ръжево Конаре.
Праисторическа селищна могила от епохата на късния неолит има и край село Житница.
През каменно-медната епоха се появяват първите светилища като центрове и храмови
комплекси. Най ранният от тях и най дълго ползваният е Кукова могила край с. Дуванлий.
В близост до Житница е разкрита богата находка от сребърни монети, сечени по
времето на Александър Велики. В землището на общината се намират голям брой могили,
които са част от царския некропол на тракийското племе одриси.
Местоположението на всички могили е посочено на картата със защитените
територии. Могилите са идентифицирани (значителна част с наименованията им) от
топографските карти на общината в М 1:25000.
Във всички села на общината има изградени православни храмове. В три от тях –
Калояново, Житница и Дуванлий има католически църкви.

3.7. Урбанизирани територии
3.7.1. Селищна мрежа
3.7.1.1. Обща характеристика
Селищната мрежа на община Калояново се състои от 15 населени места (15 села),
разположени в 15 землища. Общата площ на територията на общината е 347,59 кв. км.
Гъстотата на селищната мрежа е 4,31 населени места / 100 кв.км, което е малко по-ниско от
средната за страната (4,8 н. м. /100 кв.км). Землищата на селата се ползват преобладаващо за
селскостопанско производство.
Административен център на общината е с. Калояново. По отношение на
административния им статут кметства са селата Житница, Долна махала, Дуванлий, Дълго
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поле, Песнопой, Ръжево Конаре, Черноземен и Бегово. Кметски наместници имат селата
Горна махала, Ръжево, Главатар, Отец Паисиево, Сухозем и Иван Вазово.
3.7.1.2. Структура и функционални характеристики
Селищната мрежа на общината е формирана от компактни населени места и
структурата й е организирана основно около пътищата от републиканската пътна мрежа,
които преминават през нейната територията - II-64, III-642 и III-5604, както и общинските
пътища PDV1051, PDV1057, PDV1231, PDV2050, PDV2054 и т.н. (виж информация за
пътната мрежа надолу в това задание). Преминаването на ЖП линия № 82, отклонението за
Хисаря ЖП линия 82А и наличието на железопътна гара с. Калояново е повлияло за
укрепване на общинския център и мрежата селища, непосредствено свързани с него. Друг
селищнообразуващ фактор е река Стряма. Съставните села имат добра транспортна
обвързаност с общинския център. Междуселищната пътна мрежа е дървовидна, като
общинските пътища са свързани със селищната мрежа в съседните общини. Това определя
значимостта на връзките със съседните общини като фактор в устойчивото развитие на
община Калояново.
Доминираща икономическа функция на селата е селското стопанство (аграрен сектор),
следвана от търговията, като промишлеността (предимно преработвателната) е сравнително
слабо застъпена. В селата няма обособени промишлени зони. Функциите по обслужването в
сферите на образованието, грижите за децата, здравеопазването и социалните дейности,
административните и делови услуги са концентрирани на първо място в общинския център.
Благодарение на мрежата от читалища културната функция има равномерно проявление във
всички населени места.
3.7.2. Населени места
3.7.2.1. Общи данни
Според броя на населението си към 01.02.2011 г. населените места в община
Калояново се категоризират както следва:
ЕКАТТЕ
03085
14996
16328
22191
24000
24582

Населено място
с. Бегово
с. Главатар
с. Горна махала
с. Долна махала
с. Дуванлии
с. Дълго поле

Код на
община
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12

Категория
6
7
7
7
6
5
45

29475
32038
35523
54465
55926
63553
63567
70353
81133

с. Житница
с. Иван Вазово
с. Калояново
с. Отец Паисиево
с. Песнопой
с. Ръжево
с. Ръжево Конаре
с. Сухозем
с. Черноземен

PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12
PDV12

5
7
4
7
6
7
5
7
7

3.7.2.2. Устройство и изграденост на населените места
Територията в границите на населените места не е обект на устройствено планиране в
ОУПО.
Устроената територия на населените места възлиза на 1300 ха. Тя е обитавана с малка
гъстота – 9,23 ч/ха, което говори за наличието на значителни теренни резерви. Във всички
села доминират жилищните територии. Бившите селскостопански дворове в някои случаи са
част от селищните територии, а в други са извън строителните граници на населените места.
За определена част от тях има разработени регулационни планове и са разчленени на
урегулирани поземлени имоти.
Преобладаващата жилищна изграденост е с еднофамилни нискоетажни сгради в самостоятелни урегулирани поземлени имоти. Анализът на жилищния фонд и жилищната задоволеност, показва, че качествата на жилищата варират в определена степен. Близки или
отговарящи на съвременните стандарти са жилищните сгради, строени през последните 20 –
30 години и особено къщите, строени през последните 10 години. Не са налице съществени
различия в жилищната изграденост между общинския център и съставните села.
3.7.2.3. Съоръженост с техническа инфраструктура и благоустроеност на
населените места
Всички населени места в общината са електроснабдени и водоснабдени. Основен
проблем за община Калояново е липсата на канализационна мрежа за отпадни води. Ползват се
септични ями, както от населението, така и от голяма част от стопанските субекти. Разрешаването
на този проблем е приоритет на ръководството на общинската администрация в Калояново.
Предвид ограниченият общински бюджет се разчита предимно на финансиране от ЕС и
републиканския бюджет. От написването на ОПР през 2005 г. до момента са реализирани или се
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реализират проекти, насочени към изграждане на канализационната мрежа на територията на
общината, както следва:
1. Три проекта по мярка 321 - „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони”, насочени към изграждане на канализация и реконструкция на водопроводната мрежа на
с.Ръжево Конаре и с.Житница, както и за подмяна и изграждане на уличен водопровод в
с.Песнопой.
2. Два проекта, насочени към изграждане на канализацията на селата Калояново и
Дуванлий.
3. Един проект по ОП”Околна среда”, насочен към подготовка на инвестиционен проект
за доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип за селата Калояново
и Дуванлий; строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води за селата Калояново и
Дуванлий; ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Калояново.

Благоустройството на населените места е в сравнително добро състояние. Обособени
места за престой и паркиране има основно в зоната на административния център. Всички
населени места разполагат с гробища, но е заявена необходимост от осигуряване на
допълнителни терени. Системата за организирано сметосъбиране обхваща всички населени
места.
3.7.3. Планова осигуреност на населените места и селищните образувания
Осигуреността на населените места и на селищните образования на територията на
община Калояново с кадастрални и подробни устройствени планове ще бъде предоставена
допълнително от общинската администрация на изпълнителя в следния формат:

№

Населено място,
селищно
образование

ПУП – план
за
регулация и
застрояване

Вид план – година на одобряване
План за
План за
Кадастр.
регулация
застрояване карта /КК/ и
/ПР/
/ПЗ/
кадастр.
Регистри
/КР/

Забележка

На следващата илюстрация е показана карта на урбанизираните територии на община
Калояново:
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3.7.5. Изисквания към ОУПО относно устройството на населените места и
другите урбанизирани територии
Основно общо изискване към ОУПО е да се ограничи до минимум стихийната
урбанизация чрез поединичната промяна на предназначението на земеделски земи извън
населените места, като се въведе съответна забрана по време на разработването на ОУПО.
Независимо от това концепцията за дисперсната урбанизация без създаване на крупни
съсредоточия е за предпочитане пред вид глобалната териториална структура на общината.
3.7.5.1. Изисквания по отношение на населените места:
С устройственото зониране и правилата за прилагане на плана да се запази характера на
застрояване на населените места, като се регламентира малка височина и ниска плътност на
застрояване, включително и за обществените строежи (хотели, и други).
Да се определи устройствен статут на бившите стопански дворове, разположени във
или извън населените места, съобразен с фактическото им ползване.
С планираното развитие на селищните територии да се осигурява включване в регулация на жилищните имоти, които са били изключвани от регулация в минали периоди, а също
така и спортните игрища, които да се обособят като терени с устройствен режим за рекреация и
спорт, там, където са налични
Да се предвиди разширение на съществуващите гробищни паркове, когато това е допустимо от санитарно-хигиенна гледна точка, респ. да се предложат подходящи терени за
нови гробищни паркове, когато разширяването на съществуващите е недопустимо.
3.7.5.2. Изисквания по отношение на другите урбанизирани територии
За групирани поземлени имоти с правен статут по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ да се предвиди
траен устройствен статут – включване в строителните граници на населените места или
обособяване като вилни зони, със съответно развитие на довеждащата техническа и транспортна инфраструктура, там, където това не е направено.
ОУПО да предложи подходящи терени за развитие на алтернативния туризъм и отдих
в общината.
ОУПО следва да регламентира чрез правилата за прилагането му устройствения
режим на единични/обособени обекти като селскостопански летища, съоръжения на
системите на техническата инфраструктура.
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3.8. Обитаване и социална инфраструктура
3.8.1. Обитаване
Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г.
жилищният фонд в община Калояново включва 7027 жилища.
Преобладаващата част от жилищата са частна собственост.
Общите параметри на жилищния фонд са показани на долната таблица:
Жилищни
помещения (бр.)
Жилища
(брой)

Населени места

Общо община Калояново
Бегово
Главатар
Горна махала
Долна махала
Дуванлий
Дълго поле
Житница
Иван Вазово
Калояново
Отец Паисиево
Песнопой
Ръжево
Ръжево Конаре
Сухозем
Черноземен

7027
422
131
301
263
255
868
625
378
1022
544
475
257
998
174
314

Жилищни
помещения
(брой)
27540
1672
463
933
922
1149
3474
2794
1481
4512
1706
1927
999
3784
587
1137

В т.ч.
стаи
(брой)
24390
1503
420
865
810
957
3190
2396
1262
3878
1596
1785
860
3376
514
978

Полезна площ (м2)
В т.ч.
жилищна
площ
(м2)
410779
25826
6533
15518
12797
18981
50348
45048
20703
71435
22998
25324
12474
56823
7602
18369

Полезна
площ общо
(м2)
525719
31692
8313
19121
16296
25189
62562
58292
27117
94988
27893
31843
16006
72393
9757
24257

Източник: НСИ. Резултати от преброяването на населението и на жилищния фонд в Р. България. 2011 г.

В общината преобладават еднофамилните жилищни сгради. Средната площ на едно
жилище е 74.8 м2.
Основни изводи от характеристиката на състоянието на жилищния фонд:
- В структурата на жилищата по показателите площ на 1 жилище и брой на стаите в жилищата с висок дял са големите жилища – с 3-5 и повече стаи;
- Постигнат е висок стандарт на обитаване във всички населени места;
- Качествените

характеристики

на

жилищата

по

отношение

на

степен

на

благоустроеност за част от жилищата са с влошени параметри.
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Изисквания към ОУПО в сферата на обитаването:
ОУПО следва да се предвиди терени за разширяване на зоните за обитаване само в
онези населени места, които са с потенциал за развитие на туризма. Изключените от регулация в миналото дворове в населените места, следва да се върнат в регулационните им граници.
При определяне на прогнозните потребности от жилища в общината да се прецени
броя на съществуващите необитаеми жилища, като се имат предвид качествените им
характеристики.
Да се преценят потребностите и оценят възможностите за разкриване на подходящи
територии в селищна или природна среда за създаване на неголеми структури за
висококатегорийно обитаване в индивидуални поземлени имоти с площ на УПИ,
осигуряваща ниска плътност на застрояване, висока степен на озелененост и малка гъстота на
обитаване.
3.8.2. Социална инфраструктура
Предмет на анализ и оценка са онези социални дейности и свързаната с тях социална
инфраструктура, които са ангажимент на местната власт и на държавата.
3.8.2.1. Образование
На територията на общината функционират 5 основни училища, в които се обучават
общо 624 ученици. Продължава негативната тенденция за намаляване броя на учениците в
училищата, поради отрицателния демографски прираст. За периода 211-2013 г. няма
чувствителна промяна в броя на учениците
Учебна година
2007 /2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Брой
първокласници
90
78
89
74
78
80

През периодът 2005–2010 г.се наблюдава подобрение на материално-техническата
база. Във всички училища има обзаведен компютърен кабинет с по девет компютъра и
необходимата периферна техника. Тенденция е да отпаднат черните дъски и да бъдат
заменени с бели такива.
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През 2008-2009 г. в резултат на успешно реализиран проект по Оперативна
програма ”Регионално развитие” – „Европейски облик на образователната инфраструктура в
Община Калояново” бе извършен ремонт, включващ подмяна на дограмата и топлоизолация
на основни и спомагателни сгради в две от училищата - ОУ”Иван Вазов” – с.Калояново и
ОУ”Христо Ботев” – с.Ръжево Конаре. Подмяна на дограмата бе извършена и в ОУ”Христо
Смирненски” – с.Житница и ОУ”Христо Ботев” – с.Дълго поле. Предстои саниране сградата
на ОУ”Христо Ботев” – с.Дълго поле. В общинските училища работят 114 души, от които 89
са педагозите и 25 - непедагогически кадри.
В момента в 8 селища на общината съществуват 2 ОДЗ и 6 ЦДГ с 16 групи. В тях са
обхванати 320 деца. Три от ЦДГ са разположени в сгради, строени за такъв вид заведения, а
останалите пет – в сгради, пригодени за това.
За израстването и възпитанието на децата от ЦДГ и ОДЗ се грижат 68 души, от тях 30
педагози, от които 20 с висше образование. Обслужващият персонал е от 38 души.
3.8.2.2. Здравеопазване и здравна инфраструктура
Системата за здравно обслужване на населението на община Калояново е сравнително
добре организирана и в значителна степен добре обезпечена материално и кадрово.
Първичната медицинска помощ се осъществява от 7 индивидуални практики – 2 в с.
Калояново и останалите в съставните на общината села. На всички лекари са предоставени
сгради и помещения общинска собственост.
Център за спешна медицинска помощ - филиал с. Калояново оказва спешна
медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и
транспортирането им до евентуалната хоспитализация, като обслужва 15 населени места. На
центърът са предоставени общински помещения в поликлиниката в с.Калояново.
Обслужването се извършва от 19 души, от които 6 лекари, 6 медицински сестри, 6 шофьора и
1 санитарка. Оборудван е с два автомобила – Форд “Транзит”.
Здравеопазване в училища и детски заведения. Осъществява се от 4 медицински
сестри, които ползват добре оборудвани медицински кабинети за оказване на долекарска
помощ, разположени в самите учебни заведения. Още 4 медицински сестри се грижат за
децата в яслените групи.
Амбулатории за първична стоматологична помощ. Осъществява се от 9
индивидуални практики.
3.8.2.3. Услуги по социално подпомагане
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В областта на социалните дейности на територията на общината функционират
следните структури:
Дирекциите “Социално подпомагане” - Хисар е териториална структура на АСП,
базирана в община Хисар. Същата е с териториален обхват община Калояново. Общата
численост на дирекцията е 19 щатни бройки, като от тези бройки за управление на
социалната сфера в община Калояново са определени 5 броя експерти и 1 брой по ПМС.
На територията на община Калояново се предлагат следните социални услуги :
Дом за възрастни с деменция “Св.св. Козма и Дамян” – с. Горна Махала. Домът за
възрастни с деменция е специализирана институция, която предоставя комплекс от
медицински и социални услуги на лица, които са с доказано заболяване деменция.
Капацитетът му е 60 места. В социалното заведение като обслужващ персонал работят 37
лица – медицински сестри, лекар – специалист, рехабилитатор, болногледачи, социални
работници и др.
Дневен център за стари хора е създаден по програма ФАР BG 2004/016-711.01.022.4.52 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за
рискови групи“.
Социална услуга „Домашен социален патронаж” е предназначена за 70
потребители. Тази социална услуга е добре развита и отговаряща на потребностите на
целевата група - на хората с увреждания и възрастните хора.
Социалната услуга „Личен асистент“ се предоставя на 24 потребители от 24
назначени лични асистенти. Тя стартира по проект „Подкрепа за достоен живот по ОП
„РЧР“ през 2010 година и е насочена към най – уязвимите групи в неравностойно положение.
През месец май 2013 година стартира проект „Предоставяне на почасови
социални услуги в домашна среда от звено за социални услуги по ОП „РЧР“, където се
предвижда обгрижване на 60 човека потребители от 40 домашни санитари.
3.8.2.4. Култура и инфраструктура на културата
Читалищата са единствените културни институции в община Калояново. В общината
функционират 13 читалища. Всички те са обединени в Общинско Сдружение “Култура” с
оглед улесняване и подпомагане на тяхната дейност, защита на общи интереси и провеждане
на съвместни инициативи.
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Най-старото читалище е основано през 1903 година в село Отец Паисиево от Христо
Иванов-Големия и носи името “Пробуда”. През 1905 и 1907 г. са учредени читалищата
съответно в Черноземен и Ръжево Конаре. Централното читалище “Искра” в село Калояново
отваря врати през 1921 г.
В момента към читалищата в община Калояново работят 7 певчески групи, 3 танцови
състава, 2 клуба за народни танци, Женски клуб, Кръжок по краезнание, Кукерски състав и
др. Самодейните колективи участват в редица регионални и национални фестивали и събори
в Петропавловския манастир, Кюстендил, Смолян, Копривщица, Жеравна, Хасково, Тетевен,
Пловдив и др. През юли 2011 г. ДТС "Изворче" при НЧ"Искра-1921"–с.Калояново взе
участие в V Международен фолклорен фестивал "Разиграно оро" в Охрид. С влизане в сила
на измененията на ЗНЧ през 2009-2010 г. се налага пререгистрация на читалищата от
общината като самостоятелни юридически лица с нестопанска цел. В тази връзка е редуциран
и техния брой от 15 през 2005 г., към 13 – в момента. Не са пререгистрирани читалищата в
с.Сухозем и с.Главатар, тъй като не отговарят на новите изисквания на Закона за читалищата.
В момента върви подготовка по преобразуването им във филиали на читалищата, съответно в
с.Бегово и с.Ръжево Конаре. Един от най-сериозните проблеми, който се очертава е липсата
на самостоятелна сграда за читалището в централното село на общината - Калояново. Има
решение за отреждане на терен за строителство.
3.8.2.5. Спорт
На територията на община Калояново има четири спортни клуба:


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



баскетболен клуб “Калояново”;



детско-юношески ФК с.Калояново.

Спортните съоръжения в с. Житница и с. Черноземен са в не добро състояние амортизирани и не отговарят на съвременните изисквания. В най-добро състояние е спортен
комплекс “Асен Гаргов” в с. Калояново. Спортните бази са общинска собственост.
В не добро състояние са физкултурните салони към ОУ „Христо Смирненски“ с.Житница и
ОУ“Христо Ботев“ с.Дълго поле. Добре поддържана е спортната база към следните учебни
заведения в общината:


ОУ “Иван Вазов” с. Калояново – спортна зала,
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ОУ “Христо Ботев” с. Ръжево Конаре – физкултурен салон,



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

За спортната дейност и поддръжка на спортните бази в община Калояново отговарят 6
човека, разпределени в с. Калояново, с. Житница и с. Черноземен.
3.8.3. Основни изводи и изисквания към ОУПО
Направените анализи на състоянието на социалната инфраструктура в община
Калояново дават възможност да бъдат формулирани следните обобщени изводи:
- Създадената и функционираща към 2011 г. социална инфраструктура е съобразена
със степента на развитие на обслужващите функции на общината и на отделните населени
места;
- Броят и капацитетът на образователните институции и на здравните обекти за
извънболнична лечебна помощ са съобразени с наличния брой на децата и учениците и на
здравно осигурените лица. Намаляващият брой на децата в предучилищна и училищна
възраст е наложил необходимостта от преструктуриране на мрежата от детски заведения и на
училищната мрежа;
- Част от услугите с периодичен и епизодичен характер (средно общо и средно
професионално образование, специализирана извънболнична и болнична лечебна помощ,
услуги на правоохранителните институции и др.) се задоволяват в други общини;
- Инфраструктурата на спорта и на социалното подпомагане е слабо представена в
населените места на общината.
При изработване на ОУПО в частта за социалната инфраструктура да се
предложат следните устройствени решения:
- Броят и капацитетът на инфраструктурата на образованието да бъдат оразмерени
чрез прилагане на действащите нормативи за пълняемост на групите в детските заведения и в
училищата, допълнително съобразени с изискванията за прилагане на делегирани бюджети;
- В селата, в които липсват условия за функциониране на детски заведения и училища
да се предвидят съответни форми за гарантиране на условия за обучение на децата и учениците;
- Броят и локализацията на амбулаториите, обслужвани от общопрактикуващи лекари
да се определи на базата на нормативите за броя на лицата в пациентските листи;
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3.9. Транспортна инфраструктура
Общината е с важно транспортно-географско разположение. През територията й
минават основни пътни артерии, свързващи Северна и Южна България. Стратегическото
разположение се определя от близостта на автомагистрала “Тракия” и на областния център
Пловдив. През шест от селищата минава ж.п линията Пловдив-Карлово, а през други три линията Пловдив-Хисар.
3.9.1. Пътна инфраструктура
Пътната мрежа на община Калояново е формирана от пътища от републиканската
пътна мрежа и от общински пътища. Конфигурацията й е силно повлияна от общата мрежа на
групата общини около Калояново, формирана на базата на доминиращия аграрен сектор и
устойчиви землища със селски центрове.
Пътната мрежа на община Калояново е добре развита. Изградени са всички
необходими пътни връзки на населените места с общинския център, както и между самите
селища. Общата дължина на пътната мрежа е 140 км, включваща 24 км път ІІ клас, 21 км
пътища III клас и 62 км – пътища IV клас. По важните от тях са:
- Път II-64 – Пловдив-Карлово, с дължина на участъка на територията на общината от
24 км. Този път е с най-голямо значение за общината и осигурява транспортни и
икономически връзки с областния център Пловдив, връзка с автомагистрала “Тракия” за
големите административно-индустриални центрове в Южна България. В периода 2009-2011 г.
пътя е рехабилитиран от НА”Пътна инфраструктура”, със средства от републиканския
бюджет.
- Път III-642 – Гара Калояново-Хисар, с дължина на участъка 12 км. Този път свързва
общинския център и близките до него села с курортния център Хисар и селищата от тази
община. В периода 2008-2009 г. пътя е рехабилитиран от НА”Пътна инфраструктура”, със
средства от републиканския бюджет.
- Път III-5604 – с. Долна Махала-Брезово, с дължина на участъка 9 км. Осигурява
пътната връзка със съседната на Калояново община Брезово. Пътят е в сравнително добро
състояние. Последно е ремонтиран през 2005 г.
Списъкът на републиканските пътища е приет с Решение 945 от 2004 г. на МС.
Четвъртокласната пътна мрежа осигурява останалите връзки между населените места
в общината, както следва:
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Път №
IV-56054 (PDV1051)
IV-64007 (PDV3080)
IV-64020 (PDV2052)
ІV-64021
ІV-64022 (PDV2054)
ІV-64025 (PDV2055)
ІV-64029 (PDV2056)
ІV-64232 (PDV1057)
ІV-64248
ІV-64606 (PDV2341)

Наименование на пътя
Войводиново-Динк-Чернозем
ІІ-64-Баня-Сухозем-Ръжево
ІІ-64-Иван Вазово
ІІ-64-гара Песнопой
ІІ-64-Горна Махала
Калояново-Ръжево КонареБорец
ІІ-64 Дълго Поле- Ръжево
Конаре
Калояново – Старо Железаре
Гара Калояново- Съединение
ІІІ-646-Неделево – Царимир

Км положение
11+500-24+450
10+000-26+000
0+000-0+900
0+000-0+800
0+000-0+800
0+000-10+500

Общо км
13,00
16,00
0,90
0,80
0,80
10,50

0+000-5+000

5,00

0+000–6+600
0+000-5+000
9+:700-12+700

7.00
5,00
3,00

Номенклатурата в скоби след номера на пътя е съгласно утвърдения с Решение
236/13.04.2007 г. на МС списък на общинските пътища в България съгласно чл.3, ал.4 от
Закона за пътищата.
В Програмата за управление на община Калояново за мандат 2011-2015 година са
заложени следните мероприятия по рехабилитация на пътната мрежа:


Реконструкция на четвъртокласен път с. Калояново – с. Житница – с. Старо
Железаре съвместно с община Хисаря по Програма за развитие на селските
райони;



Реконструкция на четвъртокласен път с. Ръжево Конаре – гара Калояново по
Програма за развитие на селските райони.

3.9.2. Железопътен транспорт
През територията на община Калояново преминават две ж.п. линии, с обща дължина в
границите на общината от 45 км ж.п. път. Едната свързва гр. Пловдив с гр. Карлово и минава през
селата Калояново, Черноземен, Долна Махала, Горна махала, Иван Вазово и Песнопой. Другата
линия е отклонение от тази и прави връзка от с.Долна махала към гр. Хисар. Ж.п. линиите са в
добро техническо състояние и са електрифицирани. „Национална компания железопътна
инфраструктура” е извършила ремонти на ж.п. гари и спирки.

Следните жп линии преминават през територията на общината:
82-ра жп линия Филипово – Карлово - от жп км 0+000 в гара Филипово до км 60+492
в гара Карлово. В тази жп линия са гарите Труд, Граф Игнатиево, Калояново, Долна махала и
Баня и спирките Чернозем, Горна махала, Иван Вазово, Песнопой, Светлина, Отдих и Дъбене.
Жп линията е единична и е електрифицирана.
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82.А жп линия Долна махала - Хисар - от жп км 0+000 в гара Долна махала до км
15+500 в гара Хисар. В тази линия е гара Хисар и спирка Черничево.. Жп линията е единична
и е електрифицирана.
Следващата

илюстрация

показва

карта

на

транспортната

и

техническата

инфраструктура на община Калояново:
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До всички населени места в общината има ежедневен автобусен транспорт, като за поголемите села и тези, намиращи се на второкласен път Пловдив-Карлово и Пловдив- Хисар,
транспортната обезпеченост е достатъчна – на всеки час. За селата, намиращи се в източната
част на общината /Главатар, Ръжево, Бегово, Сухозем и Отец Паисиево/ - превоз все още е
недостатъчно обезпечен и е проблем за жителите на тези населени места. Превозите се
осъществяват от местни фирми, които разполагат с достатъчно автобуси в добро техническо
състояние. Проблем се явява недоброто състояние на някои от съществуващите автобусни
спирки.
3.9.3. Изводи и проблеми. Изисквания към ОУПО
На територията на общината са налице възможности за развитие на железопътния и
автомобилния транспорт. Общината разполага с добре устроена пътна мрежа, която й
осигурява основните външни връзки и добра вътрешна свързаност на населените места, които
са структуроопределящи за устройството на територията. Не са необходими нови трасета.
Участъците, в които паралелно са осигурени пътни и железопътни връзки, са от
особено значение за устройството на територията.
3.10. Друга техническа инфраструктура
3.10.1. ВиК инфраструктура
3.10.1.1. Водоснабдяване
Всички населени места в общината са водоснабдени от подземни източници, както
следва:
№
1
2
3
4
5
6
7

Помпена станция
Наименование
Включва
Ръжево Конаре бр. ТК* + 1 бр.
ТК
Долна махала
1 бр. ШК** и 2
бр. ТК
Горна махала
1 бр. ШК
Черноземен
2 бр. ШК
Дълго поле
2 бр. ТК
Иван Вазово
2 бр. ШК
Отец Паисиево
2 бр. ШК

Забележка
Обслужва
Калояново,
Р.Конаре,
Дуванлий, Житница
Долна Махала, Бегово
2 бр. ТК –
резервни
Горна махала
Черноземен, Ръжево
Дълго поле
Иван Вазово, Песнопой
Отец Паисиево,
Сърнегор –
Сухозем, Сърнегор
община Брезово
Главатар
8
1 бр. ТК
Главатар
* - ТК - тръбен кладенец, ** - шахтов кладенец
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Санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците да утвърдени със
заповеди на директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източно-беломорски
район.
Единствено „Ръжево Конаре” няма утвърдена СОЗ.
Изградената водопроводна мрежа е 222.15 км, от които 205 км за битови нужди.
Голяма част от водопроводната мрежа е от етернитови тръби. Остарелите и
неподходящи материали, от които е изградена мрежата, са причина за силната й амортизация.
Това води до чести аварии и големи загуби на вода.
На територията на община Калояново се експлоатира подземен водоизточник на
минерална вода (нискоминерализирани азотни термални води с обща минерализация 0,323
g/dm3, първа категория, температура 43°С) в землището на с.Песнопой. Има разрешително за
водовземане от минерална вода - сондаж (разрешени дебит 0,3 dm3/s и годишен воден обем
9460,8 m3/год.).
3.10.1.2. Канализация
Основен проблем на община Калояново е липсата на канализационна мрежа за
отпадъчни води. Ползват се септични ями както за битови нужди, така и от голяма част
стопански субекти. Отпадъчните води се заустват в повърхностни водни течения, което води
до замърсяване на водните обекти (повърхностни и подземни). Нито едно населено място
няма съоръжения за пречистване на отпадната вода.
Със средства от ПУДООС частично е изпълнено: реконструкция на канализационна и
рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Калояново и с.Дуванлии, а по Плана за
развитие на селските райони през 2009-2012 год. -частично в селата Ръжево Конаре и
Житница.
В процес на предстояща реализация са проекти за изграждане на пречиствателни
станции за отпадъчни води на с. Калояново, с. Житница, с.Ръжево Конаре и Дуванлий,
доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип за селата
Калояново и Дуванлий и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Калояново,
строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води на селата Калояново и Дуванлий ,
канализация за отпадъчни води и подмяна на водопроводна мрежа на с.Дълго поле. По този
начин в четири населени места ще има изградена канализация с обхват около 52% от
населението. Следващата карта показва водостопанската инфраструктура на общината:
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3.10.1.3. Хидромелиорации
Поливната площ на територията на община Калояново е около 145000 дка. В
землището на общината функционират три напоителни системи - ГНК “Стряма - Чирпан”,
ГНК “Тополница – Стряма” и ГНК “Домлян - изток”, които обхващат територията на цялата
община. Общо напоителната мрежа на територията на Община Калояново е 116 км. Към нея
има изградени съответните съоръжения. Състоянието на главните напоителни канали и
съоръжения е добро.
Основната част от хидромелиоративната система се поддържа и експлоатира от
„Напоителни системи” ЕАД - клон Пловдив. За периода 2005-2010 г. от страна на
„Напоителни системи” ЕАД - клон Пловдив са извършени инвестиции за корекция на реките
Стряма, Тикла и Азмака и ремонт на съоръжения. До края на действието на Актуализирания
доклад за изпълнение на ОПР, „Напоителни системи” ЕАД - клон Пловдив планира
извършването на инвестиции на територията на община Калояново за следните обекти:
- Водохващане Иван Вазово и ГНК „Стряма-Чирпан”
- ГНК „Лисичево-Стряма”
- НК Р-56
- НК Р”Климентина” .
По ОПРР е изпълнен проект „Корекция на река Тикла в с. Калояново“ с цел
предотвратяване на наводнения на територията на общината.
Община Калояново стопанисва част от изградената хидромелиоративна система с
локално значение. Голяма част от хидромелиоративните съоръжения общинска собственост
са унищожени, заграбени или силно амортизирани.
3.10.2. Енергийна инфраструктура
3.10.2.1. Електроснабдяване
Електроснабдяването в община Калояново се осъществява от Националната енергийна
система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея
се стопанисват, подържат и реконструират от Електроразпределение- гр. Пловдив, район
Пловдив, подрайон Калояново, съвместно с “НЕК” ЕАД, Електропреносен район – Пловдив.
На територията на Общината има една подстанция”Черноземен” 220/110/20 кV и две
възлови станции.
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Електрификацията на общината е на добро ниво. Нуждите от електроенергия на
всички населени места са задоволени.
Кабелна мрежа 20 кV има в с. Калояново, Дълго поле, Ръжево Конаре и Житница.
Мрежите 20 кV са в добро техническо състояние с ниска аварийност и са в състояние да
осигурят необходимите мощности на населените места (с изключение на кабел 20 кV в с.
Житница).
Уличното осветление на територията на общината е в добро състояние. В процес на
приключване е подмяна на осветителните тела с нови от енергоспестяващ тип.
3.10.2.2.Топло- и газоснабдяване
За битово топлоснабдяване в общината най-масово се използват печките за дърва, въглища или брикети. Използват се също и нафтови печки. В резултат на изгарянето на твърди
горива в бита, през зимния сезон се получава замърсяване на околната среда (серен диоксид и
фини прахови частици).
Правено е предварително проучване на възможностите за газификация на селата
Калояново, Дуванлий и гара Калояново. През територията на общината, попадаща в
газификационен

район

„Тракия“,

преминава

проектно

трасе

на

националната

газоразпределителна мрежа.
3.10.2.3. Алтернативни енергийни източници и енергийна ефективност
Сумарната средногодишна сума на слънцегреене за района предполага използването й
за производство на енергия. Подобни инсталации е подходящо да се изграждат както за
битови нужди, така и за промишлени обекти.
Общината има разработена Програма по енергийна ефективност за 2012 г., съгласно
която

ще

се

прилагат

мерки,

целящи

подобряване

на

енергопотреблението,

конкурентноспособността и опазването на околната среда.
Оценявайки високата енергоемкост в различните дейности на общината поради
наследена енергоинтензивна структура, морално остарели технологии и недостатъчното
финансиране на енергоспестяващи средства, общинската администрация е оценила
потенциала за въвеждане на такива мерки в три сектора:


Сградния

фонд

с

целеви

групи

социалната

инфраструктура

и

административните сгради;
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Услугите

с

целева

група

уличното

осветление

и

осветлението

на

административните сгради;


Възобновяемите енергийни източници.

За планирането на територията на общината съществени са мерките по третия сектор.
В този сектор могат да се приложат мерки за енергийна ефективност предимно по
инициатива на частни инвеститори. С цел намаляване използването на горива, замърсяващи
по-малко околната среда и растящите изисквания на населението по отношение на
опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот, предотвратяването и
решаването на екологичните проблеми в общината ще се предприемат действия за
повишаване информираността на живеещите за възможностите за въвеждане и използване на
енергия от възобновяеми енергийни източници. През последните години нараства интересът
към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за нашата климатична
зона слънчевите системи могат да доставят от 50 до 75 % от потребностите от топла вода.
Териториалното разположение на Общината дава големи възможности за изграждане
на фотоволтаични системи. За последните три години, вследствие на заявен инвеститорски
интерес са издадени 27 бр. разрешения за изработка на ПУП за изграждане на обекти за
производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на
Община Калояново. От тях за 17 обекта са одобрени подробни устройствени планове и
обектите са в процес на проектиране.
Към декември 2012 год. действащи обекти за производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници на територията на Община Калояново са десет
фотоволтаични парка. Те са разположени по 1 брой в селата Калояново, Бегово, Ръжево,
Ръжево Конаре, Горна Махала, Сухозем и 4 броя в Дуванлии.
Съществена мярка по енергоефективността е стимулирането на селскостопанските
производители за използването на биомаса като голям потенциал за производството на биогаз.
Други източници на алтернативна енергия са минералните извори край с. Песнопой /за
отопление и оранжерийно производство/ и използването на биомаса за производство на метан.
3.10.3. Телекомуникационна инфраструктура
Достъп до интернет има в общинския център и някои от по-големите села. Качеството
на интернет връзката не е достатъчно добро.
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Покритие с ефирен телевизионен сигнал има за цялата територия на общината.
Кабелна телевизия ползват само жителите на големите селища.
Мрежата от пощенски станции е напълно изградена и обхваща всички населени места.
Предоставят се основните пощенски услуги – доставка на писма и колети, изплащане на
пенсии, пощенски записи.
3.10.4. Изисквания към ОУПО по отношение на техническата инфраструктура
Общо принципно изискване е при необходимост от изграждане на нови (или
реконструкция на съществуващи) съоръжения и проводи, необходими за функционирането на
съответната мрежа, да се предложат подходящи площадки и трасета, или правилата за
прилагане на ОУПО да изискват от последващите подробни устройствени планове на
урбанизирани територии да направят това.
3.10.4.1. По отношение на ВиК:
- в ОУПО да се отразят трасетата и съоръженията на ВиК мрежата - водоизточници
(местоположение, санитарно-охранителни зони), резервоари (капацитет, състояние, евентуално необходимост от изграждане на нови, в зависимост от предвижданията на плана); главни
проводи - капацитет и състояние, възможност за поемане на допълнително натоварване;
- да се посочи начин на отвеждане на отпадъчните води в всички села и определяне на
места за локални пречиствателни съоръжения (евентуално общи/групови);
- планът да предвиди мерки за опазване на трасетата на изградените елементи на хидромелиоративната система в границите на напоителните полета, като ограничи промяната на
предназначението на земеделски имоти, а в Правилата за прилагането му да се отбележи, че
не се допуска строителство в земеделски земи в обхвата на напоителните полета (Наредба №
19 на МЗХ и МРРБ - обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.)
3.10.4.2. По отношение на енергийните системи и използването на ВЕИ:
- в ОУПО да се отразят площадките на подстанцията и възловите станции и трасетата
на електропроводите ВН със сервитутите им;
- при възникване на инвестиционни инициативи за изграждане на възобновяеми енергийни източници планът да предложи оптимално им ситуиране само върху земи ниска категория. Планът да се съобрази със становището по ЕО на МОСВ на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г., забраняващо изграждането на
фотоволтаични и ветрогенераторни паркове в границите на защитените зони по Натура 2000.
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3.10.4.3. По отношение на телекомуникационната инфраструктура:
- в ОУПО да се нанесе трасето на оптичния кабел;
- при предвиждане с ОУПО на нови локализации за обекти на обслужването, те да бъдат осигурени с необходимата телекомуникационна инфраструктура.

3.11. Състояние и опазване на околната среда
3.11.1. Общо описание
Екологичната характеристика на община Калояново като цяло е с добри параметри. На
територията й няма сериозни източници на замърсяване. Организирана е ефективна система
за събиране, извозване и рециклиране на отпадъците на депо Карлово на ТБО и разделно
събиране на отпадъците с покритие във всички населени места. Съществуващите екологични
проблеми са свързани преди всичко с липсата на пречиствателни станции за отпадни води;
несъответствие на съществуващите сметища на законовите изисквания и наличие на
нерегламентирани сметища.
По програма на МОСВ се реализира проект „Закриване и рекултивация на общинско
депо за неопасни отпадъци на с. Калояново“.
Състояние на атмосферния въздух.
Съгласно утвърдения списък на районите за оценка и управление качеството на
атмосферния въздух от МОСВ за община Калояново не се изготвят индивидуални
програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух. На територията
на общината няма стационарна станция за замерване състоянието на въздуха и не се
извършват редовни измервания. Оценка за качеството на атмосферния въздух се
извършва на база измервания от мобилните автоматични пунктове за контрол /МС/,
както и от данни за измерени емисии на вредни вещества изхвърляни в атмосферния
въздух от промишлени обекти, статистически данни и теоретични разчети за емисиите от
съответните сектори на промишлеността, бита и автотранспорта. Промишленият сектор на
този етап не води до замърсявания на атмосферния въздух.
През зимния период, от интензивното използване на твърди горива за отопление
в битовия сектор при определени метеорологични условия /безветрие/, се натрупват
замърсители в приземния слой от фини прахови частици /ФПЧ/, серен диоксид, азотни
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оксиди и въглероден оксид до границите на пределно допустимите концентрации /ПДК/,
както следва:
1. ФПЧ 10:
ПДК ср.дн.
50 мг/м 3, ПДК ср.дн. + ДО - 70 мг/м3 ,
ПДКср.год.
30 мг/м 3, ПДКср.год. + ДО - 42 мг/м 3
2. Серен диоксид:
ПДК м.е. /1 ч./ - 350 мг/м 3 , ПДК м.е. /1 ч./ + ДО - 380 мг/м 3 ,
ПДК ср.дн.
- 125 мг/м3 , ПДК ср.дн. + ДО
- 130 мг/м 3
3. Азотни оксиди.
4. Въглероден оксид:
ПДКср.ден.
10 мг/м3, ПДКср.д.+ ДО*
16 мг/м3
* - допустимо отклонение за 2004 год., като за целта е използвана информацията за
количеството използвани горива в съответните сектори до 2003 год., както и
състоянието на пътната инфраструктура и наличието и поддържането на зелените
площи.
През летните месеци замърсяванията са главно от прах и неприятни миризми,
породени от състоянието на инфраструктурата /липса на канализации и неподдържани
пътни

артерии/,

сметища,

отглеждане

на

различни

видове

животни

в

нерегламентирани количества вътре в населените места, както и използването на
естеств ени и изкуствени торове в интензивно развитите селскостопански райони.
Това води до допълнително замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични
съединение /ЛОС/, метан и амоняк.
Състояние на почвите.
МОСВ извършва мониторинг на тежки метали на почви в един пункт, който е
част от националната мониторингова мрежа и е разположен в землището на с. Долна
махала. Той е постоянен и е открит през 1998 г.
Пробите се анализират за наличието на тежки метали за замърсяване от химизация
на селското стопанство.
Пробонабиране и анализи са извършени през 1998 и 1999 г. Резултатите от
анализите са следните:
Замърсяване от химизация на селското стопанство
1998 г.
1999 г.
мярка
Мг/кг
ПДК
Мг/кг
ПДК
Олово
Кадмий
Цинк

19,00
0,85
51,10

80
3,0
360

15,68
0,77
38,87

80
3,0
370
68

Мед
РН

16,78
6,0

270

13,68
6,9

280

През есента на 2004 г. са пробонабрани и анализирани почвени проби в един
почвен пункт, попадащ в землищната граница на с. Черноземен, от две дълбочини, по
показатели тежки метали - олово, цинк, мед, кадмий, арсен, общ азот, фосфор, органичен
въглерод и РН. Пунктът е част от новата Национална мониторингова мрежа на почвите16
х 16 км. Резултатите от анализите са следните:
Мг/кг
0-20 см
20-40 см

РН
6,39
6,33

Олово Кадмий
20,64
0,236
19,99
0,251

Мед
18,93
17,66

Цинк
48,58
48,43

Арсен Въглерод
19,88
19,10

Азот Фосфор
1,36
675,0
1,60
737,3

Данните от таблицата за извършените замервания показват, че няма превишение на
допустимите норми за замърсяване с тежки метали.
От извършените анализи на почвени проби, пробонабрани през 2000 г. от почвен
пункт, намиращ се в землището на с. Отец Паисиево, не са установени количества на
забранени пестициди над допустимите концентрации. Общината разполага със склад
депо в с. Иван Вазово, в който се съхраняват старите и

негодни за употреба

пестициди. Складът е в добро състояние съгласно изискванията на Закона, ремонтиран е
със средства от ПУДООС, помещението е запечатано и изолирано, има остатъчно
количество около 2 000 кг твърди пестициди.
Извършва се мониторинг чрез събиране на информационни карти на действащи и
недействащи кариери. В община Калояново са регистрирани два такива обекта:


находище

"Ръжево Конаре",

землище

на с.

Ръжево

Конаре, инвеститор

"Кариери" АД. Нарушени терени 33,56 ха, земеделски земи, рекултивирани 18,4 ха
като водно огледало и друг вид рекултивация.


находище "Песнопой",

землище на с.

Песнопой,

инвеститор "Кариери" АД -

недействаща. Нарушени терени 18,0 ха, горски фонд, рекултивирани 7,4 ха, като
водно огледало.
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Състояние на водите.
По големи реки, преминаващи през
Стряма и

р.

територията на

община Калояново са р.

Тикла. Съгласно Заповед № РД 272/03.05.200001 год. на Министъра на

околната среда и водите, водите на реките и всички дерета и канали /отводнителни и
напоителни/ на територията на общината са категоризирани като втора категория.
Основни по-големи замърсители, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни
обекти или в почвата, на територията на общината са :
 "Розабул" ООД - розоварна
съоръжения

с.

Черноземен.

Изградените пречиствателни

са недостатъчни за постигане на индивидуалните емисионни ограничения в

разрешителното за заустване.
 ЕТ "Надена - И. Георгиева" Пловдив - розоварна с. Песнопой. По

време на

кампания в месеците май-юни от дейността ежегодно се констатират замърсявания на
терени и съседни канали, поради това, че не са изградени пречиствателни съоръжения за
формираните отпадъчни води.
 "Деликатес" Житница - цех за месопреработка. Има

изградено и работещо

пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. Във връзка

с предстоящото

увеличаване капацитета на кланицата предстои изграждане на ново пречиствателно
съоръжение. Отпадъчните води заустват в р. Тикла.
 "Икай" ООД с. Житница -

предприятие за млекопреработка. Има изградено

пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. Биостьпалото е въведено в
експлоатация. Заустените в отводнителен канал отпадъчни води се вливат в р. Тикла.
 "Нара Гео" ЛТД- розоварна с. Отец Паисиево . Отпадъчните розови джибри е
предвидено да се събират в лагуна. Няма изпускане на замърсени отпадъчни води във
водни обекти.
Най-сериозният риск за община Калояново от гледна точка на околната среда е
опасността от наводнения.
Съгласно Източнобеломорската басейнова дирекция почти цялата територия на
общината попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН Марица 8),
както е представено на следващата карта:
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Система за управление на отпадъците.
Отпадъците, които се събират организирано на територията на община Калояново са
предимно битови. Има организирано сметосъбиране и сметоизвозване, в което са обхванати
всички 15 населени места. Сметосъбирането се извършва в контейнери тип “Бобър” -1 100 л.,
които се изхвърлят два пъти в месеца в малките населени места, а в големите - 4 пъти
месечно. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от фирма “КМД” Пловдив,
разполагаща с необходимата техника и механизация за обслужване на дейността. На
територията на общината са разположени общо 854 броя контейнери. Броят им задоволява
изцяло потребностите на населението от съдове за отпадъци. Основен метод закриване на
сметищните площадки по населените места е чрез рекултивация.
Общината не разполага със собствено депо за твърди битови отпадъци /ТБО/. Депото,
на което Община Калояново сметоизвозва е депото в гр.Карлово, определено за регионално.
Сериозен проблем представляват нерегламентираните замърсявания в покрайнините
на населените места. Те се почистват периодично - 2 пъти в годината, но въпреки това
замърсяването не е елиминирано.
Отредени са места за временно съхранение на опасни отпадъци като излезли от
употреба луминесцентни лампи съдържащи живак, акумулатори и батерии, които
периодично се обслужват от лицензирана фирма по договорени с общината отношения.
На територията на община Калояново се извършва разделно събиране на отпадъците
съгласно общинската Наредба за управление на отпадъците, чиято същност е да предотврати,
ограничи или намали вредното

въздействие на отпадъците върху околната среда. За

разделното събиране на отпадъците са осигурени 72 жълти и 59 зелени контейнери от фирма
„ЕКОКОЛЕТ“ гр.София.
Община Калояново също така има изготвени Общинска програма за опазване на
околната среда и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията
на община Калояново.
3.11.2. Изисквания към ОУП на общината
Добрата екологична обстановка в община Калояново е обусловена от съхранените
компоненти на околната среда и прилагането на перманентни мерки и действия за възстановяване и опазване на най-уязвимите от тях – води и почви.
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При разработването на ОУП на общината по отношение на екологичната проблематика, да се акцентира върху следните превантивни мерки за опазване на околната среда:
- по отношение качеството на атмосферния въздух: развитие на лесозащитни пояси и
изолационно озеленяване по трасетата от републиканската пътна мрежа; полагане на трайни
настилки на уличната мрежа в населените места; газоснабдяване на битовия сектор;
- по отношение ползването и опазването на водите: да се предвидят реконструкция и
поетапна подмяна на амортизираната на водопроводна и изграждане на канализационната
мрежа и ПСОВ; да се предвидят необходимите устройствени мерки срещу потенциалния
риск от наводнения, който е най-големият риск за община Калояново; да се изиска
актуализиране на санитарно-охранителните зони на източниците на питейни води и се
осигурят устройствени мерки за тяхната защита;
- по отношение на земите, почвите и нарушените територии: да се заложат изисквания
за подходящи технически решения за предотвратяване на деградацията на почвата и
разрушаването на земите; да се анализира агроекологичният потенциал с цел развитие на
биологично земеделие и животновъдство; да се оцени състоянието на хидромелиоративната
инфраструктура и се въведат устройствени мерки за нейното развитие и защита;
рекултивация на нарушени територии (сметища, кариери) и определяне на бъдещото им
предназначение;
- по отношение управлението на отпадъците: определяне бъдещото функционално
предназначение на рекултивираните и възстановени селски сметища; определяне на
подходящи терени за депониране и оползотворяване на биоразградими отпадъци;
- по отношение на биологичното разнообразие и защитените територии и зони: всички
устройствени решения да бъдат съобразени с режимите за охрана, въведени с плановете за
управление на защитените територии и заповедите за обявяване на защитените зони;
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ІV. ПРИЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА
4.1. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО
Съгласно нормативните разпоредби, неразделна част от ОУПО са правилата и нормативите за неговото прилагане, които се одобряват заедно с него.
Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО трябва да бъдат разработени
съгласно следните принципна структура и съдържание:
- Видове устройствени зони, въведени с плана, и устройствените им режими –
регламентация на устройствените зони (дейности, правила за устройство, нормативи за
застрояване и т.н.).
- Видове самостоятелни терени с устройствен режим, въведени с плана, и
устройствените им режими, ако е необходимо въвеждането им.
- Изисквания при устройството и застрояването на устройствените зони.
- Последващо устройствено планиране на територията на общината, вкл. изисквания
към подробните устройствени планове на конкретните населени места и селищни
образувания.
- Наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането на плана.
- Критерии за необходимостта от изменение на ОУПО.
4.2. Последващо устройствено планиране
Освен конкретни изисквания към подробното устройствено планиране, съобразно
спецификата на отделните територии, населени места и планирани операции, Планът следва
да определи и целесъобразната последователност на изработването на последващите подробни планове, като отчете приоритетите в обществения интерес, мащабите на инвестиционната
активност по територии и потенциалните заплахи за компрометиране на ресурси или публични мероприятия при евентуалното продължаване работата “на парче”.
Едновременно с това Планът трябва да отчете реалните възможности да бъдат осигурени актуални общи и специализирани кадастрални карти за отделните землища и селища.
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V. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Изработването на проекта за ОУПО се основава на настоящото техническо задание и
на информация по отношение междувременно настъпилите промени във:
- фактическото земеползване (по-крупни промени на предназначението на поземлени
имоти и инвестиционни реализации). За целта следва опорният план, придружаващ това
задание, да се обнови на база на последните версии на картите на възстановената собственост
и свързаната с тях база данни, които следва кметът след решение на Общинския съвет да
изиска от Министерство на земеделието и храните;
- териториите със сменени предназначения с данни за вида предназначение;
- екологическата и физикогеоложката обстановка и състоянието на природните ресурси, в т.ч. данни от специализирани проучвания (замервания от страна на компетентните органи); изпълнени мероприятия, свързани с опазването на околната среда;
- промени в статута и/или режимите, отнасящи се за територии и обекти под особена
териториалноустройствена защита, в т.ч. и културните ценности;
- планове, програми и др. документи, както и проекти за нови документи, имащи отношение към устройството на общинската територия, и особено новия Общински план за
развитие;
- актуални данни за транспортната обстановка, интензивност на транспортните потоци,
степен на моторизация, пътнотранспортни произшествия и др. към базисната година на
разработване на плана;
- предходни проучвания, планове и проекти, чиито предвиждания имат значение за
предвижданията на ОУПО;
- друга необходима информация, достъпна чрез общинската администрация.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави на определения ИЗПЪЛНИТЕЛ наличната информация по чл.115 от Закона за устройство на територията, в т.ч. цифрова картна основа
(сглобена карта на възстановената собственост на общината с база данни), както и
одобрените подробни устройствени планове съгласно чл. 125, ал. 4.

75

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОУПО се изработва в две фази – предварителен и окончателен проект.
Проектът за ОУПО на община Калояново трябва да отговаря на действащата нормативна уредба и да съдържа следното:
6.1. Предварителен проект:
1. Обяснителна записка, изясняваща и обосноваваща проектните предложения. Същата да включва и необходимите допълнителни проучвания и анализи, свързани с промените в
актуалната обстановка, както и други специфични въпроси, произтичащи от проектното решение;
2. Проект за Общ устройствен план на община Калояново в М 1:25000, оформен съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. (Приблизителният размер на печатното поле за община Калояново в този мащаб е 100 х
110 см).
3. Проект за Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община
Калояново;
4. Схеми в М 1:50000 за:
- транспорт;
- канализация;
- водоснабдяване;
- електроснабдяване;
- газоснабдяване;
- схема „Устройство на територии с особена териториалноустройствена защита”;
- други схеми и илюстративни материали по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Сродните по характер и/или тематика графични материали могат да се обединяват в
общи схеми или в сборна схема в подходящ мащаб, позволяващ ясен графичен израз.
Ако в процеса на изработване на ОУПО бъде приета Наредбата по чл. 117 от ЗУТ,
която да замени Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,
ОУПО на община Калояново да бъде изработен в съответствие с нея.
6.2. Окончателен проект
Документацията на окончателния проект е със съдържанието, описано по-горе. В него
се включват допълнения и се нанасят корекции по предписание на общинската администра76

ция, съставено на база проведеното обществено обсъждане, бележките и препоръките на заинтересованите ведомства и съгласувателните органи от разглеждането на предварителната
фаза. Текстовите материали се допълват с Доклад за изпълнение на препоръките.
6.3. Технически изисквания
Графичните материали на ОУПО се изработват в цифров вид върху цифрова картна
основа – карта на възстановената собственост, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай,
че към датата на стартиране на проекта за общината или за едно или повече землища от нея
бъде изработена кадастрална карта, то тези части на територията се планират върху
кадастралната карта. Слоят с лесоустройството се ползва от картите на възстановената
собственост, както и информацията за бонитетните категории на земеделските земи.
За обща информация се ползват сканирани и координирани топографски карти в М
1:25000.
Проектната документация на ОУПО се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в цифров вид и
разпечатки на хартия. ОУПО се подготвя и за публикуване в Интернет като слой на
действащата електронна карта на община Калояново, достъпна на адрес:
http://kaloyanovo.bulplan.eu/ , като при активиране на тази връзка се извежда следната форма:
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Приложение № 1. Допълнителни демографски данни
Преброяване на населението и текуща демографска статистика в община Калояново по населени места

Отец
Паисиево
Песнопой

Ръжево

Ръжево
Конаре
Сухозем

Черноземен

1307 756

738

2465 1706 1407 3180

1839 1707

819

3297 983

1593

Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

31.12.1946

1460 390

1198 802

756

2824 1932 1408 3392

1862 1777

829

3772 991

1721

Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

1.12.1956

1359 422

968

863

863

3079 1958 1249 3421

1660 1780

785

3803 889

1489

Преброяване на населението - 01.12.1965 г.

1.12.1965

1246 419

718

699

821

3005 1992 1051 3324

967

1547

673

3645 598

1081

Преброяване на населението - 02.12.1975 г.

2.12.1975

1103 332

607

655

737

2767 1934 928

3148

659

1367

530

3042 398

825

Преброяване на населението - 04.12.1985 г.

4.12.1985

1029 317

489

560

708

2464 1906 723

3032

457

1203

386

2453 316

628

Преброяване на населението и жилищния
фонд - 04.12.1992 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.1993 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.1994 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.1995 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.1996 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.1997 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.1998 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.1999 г.
Текуща демографска статистика за

4.12.1992

945

300

445

526

638

2406 1846 629

2812

406

986

375

2002 272

556

31.12.1993

922

302

425

507

617

2366 1823 586

2760

401

970

338

1962 247

509

31.12.1994

898

295

384

499

607

2349 1824 561

2731

425

930

325

1966 229

489

31.12.1995

874

290

345

490

589

2326 1802 573

2768

410

912

320

1950 223

489

31.12.1996

893

288

345

506

595

2310 1798 586

2753

420

898

340

1942 255

500

31.12.1997

884

289

284

505

585

2313 1782 561

2767

418

883

322

1870 244

484

31.12.1998

878

291

241

501

593

2301 1765 544

2697

390

839

338

1870 227

455

31.12.1999

859

300

201

492

593

2299 1751 500

2687

392

813

319

1834 205

439

31.12.2000

828

301

149

467

586

2245 1744 459

2682

366

765

325

1800 200

416

Иван
Вазово
Калояново

1389 340

Житница

Дълго поле

31.12.1934

Дата

Главатар

Преброяване на населението - 31.12.1934 г.

Вид отчет

Бегово

Горна
махала
Долна
махала
Дуванлий

Брой жители по населени места
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населението към 31.12.2000 г.
Преброяване на населението, жилищния фонд
и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2001 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2002 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2003 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2004 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2005 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2006 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2007 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2008 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2009 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2010 г.
Преброяване на населението и жилищния
фонд - 01.02.2011 г.
Текуща демографска статистика за
населението към 31.12.2011 г.

1.3.2001

859

277

397

493

632

2250 1730 425

2479

372

836

319

1881 224

475

31.12.2001

850

272

382

490

628

2220 1718 415

2477

349

817

311

1860 221

454

31.12.2002

824

268

387

489

627

2232 1686 392

2438

350

794

302

1793 216

440

31.12.2003

820

256

378

487

611

2252 1668 372

2479

395

782

300

1770 285

432

31.12.2004

801

249

369

483

595

2238 1670 373

2421

387

768

298

1741 270

429

31.12.2005

772

246

386

496

593

2200 1629 365

2406

386

733

313

1711 270

409

31.12.2006

756

239

375

501

582

2158 1603 342

2392

370

713

300

1681 256

398

31.12.2007

732

231

426

489

603

2151 1588 360

2467

366

682

301

1627 329

422

31.12.2008

720

238

414

475

599

2128 1565 338

2455

356

658

293

1593 320

428

31.12.2009

715

232

401

469

589

2121 1547 329

2417

350

633

294

1559 306

440

31.12.2010

707

225

417

459

584

2086 1514 325

2408

347

604

330

1503 287

474

1.2.2011

758

212

292

417

548

2097 1524 310

2512

224

624

269

1528 160

404

31.12.2011

746

209

284

414

552

2070 1506 309

2516

214

616

297

1492 160

408

Източник: НСИ
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Таблица на населението 15.03.2013 по постоянен и настоящ адрес в община Калояново

Населено място

С.БЕГОВО
С.ГЛАВАТАР
С.ГОРНА МАХАЛA
С.ДОЛНА МАХАЛА
С.ДУВАНЛИИ
С.ДЪЛГО ПОЛЕ
С.ЖИТНИЦА
С.ИВАН ВАЗОВО
С.КАЛОЯНОВО
С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО
С.ПЕСНОПОЙ
С.РЪЖЕВО
С.РЪЖЕВО КОНАРЕ
С.СУХОЗЕМ
С.ЧЕРНОЗЕМЕН
Всичко за общината

Постоянен
адрес общо

Настоящ
адрес общо

774
211
179
424
561
2019
1620
287
2617
128
551
200
1393
115
343
11422

668
196
349
409
574
1987
1524
314
2604
240
525
333
1429
244
423
11819

Постоянен
и настоящ
адрес в
същото
населено
място
624
179
147
335
479
1816
1442
243
2242
109
464
166
1195
99
285
9825

Източник: ГД „ГРАО“
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Таблица на населението през 2012 г. по постоянен и настоящ адрес в община Калояново

НАСЕЛЕНО МЯСТО

Общо

С.БЕГОВО
С.ГЛАВАТАР
С.ГОРНА МАХАЛА
С.ДОЛНА МАХАЛА
С.ДУВАНЛИИ
С.ДЪЛГО ПОЛЕ

775
212
178
421
563

ПОСТОЯНЕН АДРЕС
Настоящ
Настоящ
Настоящ
адрес в
адрес в
адрес
населено
населено
извън
място от
място
общината
общината
624
14
137
180
0
32
146
3
29
335
11
75
481
6
76
1819
23
178

2020
1440

4

170

1614
287

245
2243

1
39

41
337

130
551
202

110
465
167
1197

1
4
6
12

19
82
29
182

10

74

315

245
2243

4
24

66
340

242
526
336

110
465
167
1197

5
5
2
18

127
56
167
218

116
346

101
289
9842

1
2
127

14
55
1456

248
424
11843

101
289
9842

4
8
127

143
127
1874

2607

1391
С.СУХОЗЕМ
С.ЧЕРНОЗЕМЕН
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА:

1440
1524

2619
С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО
С.ПЕСНОПОЙ
С.РЪЖЕВО
С.РЪЖЕВО КОНАРЕ

669
196
347
410
577
1989

С.ЖИТНИЦА
С.ИВАН ВАЗОВО
С.КАЛОЯНОВО

Общо

НАСТОЯЩ АДРЕС
Постоянен
Постоянен
Постоянен
адрес в
адрес в
адрес
населено
населено
извън
място от
място
общината
общината
624
4
41
180
0
16
146
9
192
335
5
70
481
20
76
1819
9
161

1433

11425
Източник: ГД „ГРАО“
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Таблица на населението през 2012 г. по настоящ адрес, възраст и пол в община КАЛОЯНОВО (ползват се само адресите,
включени в избирателни секции)
Настоящ адреснас.място

Общо

Мъже

Жени

под 7

от 7
до 13

от 14
до 17

от 18
до 62
мъже
217
53
96

над 60
жени

над 63
мъже

32
7
4

от 18
до 59
жени
160
49
60

С.БЕГОВО
С.ГЛАВАТАР
С.ГОРНА
МАХАЛА
С.ДОЛНА
МАХАЛА
С.ДУВАНЛИИ
С.ДЪЛГО ПОЛЕ
С.ЖИТНИЦА
С.ИВАН
ВАЗОВО
С.КАЛОЯНОВО
С.ОТЕЦ
ПАИСИЕВО
С.ПЕСНОПОЙ
С.РЪЖЕВО
С.РЪЖЕВО
КОНАРЕ
С.СУХОЗЕМ
С.ЧЕРНОЗЕМЕН
Общо

669
196
347

338
83
159

331
113
188

39
2
11

37
10
3

116
54
114

68
21
59

410

205

205

28

38

18

92

110

82

42

577
1989
1524
315

292
987
766
155

285
1002
758
160

28
123
83
9

39
127
62
9

20
85
52
8

149
490
391
64

171
570
470
94

102
363
285
81

68
231
181
50

2607
242

1294
127

1313
115

172
6

158
3

82
4

653
26

800
58

456
87

286
58

526
336
1432

267
160
684

259
176
748

7
12
59

14
14
62

4
4
51

87
73
294

142
86
381

162
89
372

110
58
213

247
423
11840

127
224
5868

120
199
5972

6
11
596

6
6
588

4
6
381

51
81
2720

76
129
3453

60
110
2533

44
80
1569

Източник: ГД „ГРАО“(Гражданска регистрация и административно обслужване) към МРРБ
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Приложение 2 – Списък на недвижими културни ценности на територията на община Калояново съхранявани в НДА на
НИНКН ( приложен към документацията)
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