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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Планът за интегрирано развитие на Община Цар Калоян 2021-2027 (ПИРО) е 
разработен в съответствие с изискванията на чл.13 от Закона за регионалното 
развитие (ЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на 
ПИРО за периода 2021-2027 г. от 25 март 2020 г. Условията, редът и сроковете за 
изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение са определени 
с Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), приет с Постановление на МС No 
183 от 4 август 2020 г. и е приет с Решение No ….. по Протокол No ……. г. на 
Общинския съвет на гр. Цар Калоян.  
Планът за интегрирано развитие на община Цар Калоян е част от системата 
стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото 
развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 
потенциалите за развитие общината и населените места, които се отчитат при 
разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 
включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. Планът за 
интегрирано развитие на община Цар Калоян, област Разград, за периода 2021-
2027 г., определя средносрочните цели и приоритети за развитието на 
Общината в съответствие със стратегическите документи за развитие на нива 
„Национална стратегия за регионално развитие“ и „Регионална стратегия за 
развитие на Северен централен район NUTS 2“ , валидни за програмния 
период 2021 – 2027 г. 
Планът за интегрирано развитие на общината е разработен и в съответствие с  
целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и да 
допринасят в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по-близо до 
гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на 
градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. 
 
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 
развитие на община Цар Калоян за 2021 г  е в съответствие с чл. 72, ал. 2 от 
ППЗРР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на 
плана за интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението 
на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва 
годишен доклад. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на 
плана за интегрирано развитие на общината се изготвя по определен от кмета 
на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета 
на общината.  Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана 
за интегрирано развитие на общината се изготвя и внася за обсъждане и 
одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.  
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 
развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината 
в интернет. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 
интегрирано развитие на общината съдържат информация за изготвяне на 
междинната и последващата оценка на плана.  Копие от годишните доклади за 
наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на 



3 
 

общината се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-
дневен срок от решението за тяхното одобряване.  
Годишният доклад е част от Системата за наблюдение на изпълнението на 
плана за интегрирано развитие на община Цар Калоян 2021-2027 г. 
 

I. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на 
общината и в частност промените в социално-икономическите условия в 
общината: 

 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 

 Доходи и стандарт на живот 
 
Въпреки ниската база брутният вътрешен продукт на човек от населението в 
Община Цар Калоян расте по-бавно от средния темп за страната и през 2019 г. 
достига 10,4 хил. лв. (при 17,2 хил. лв. в страната).  
Брутните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение 
нарастват със средния за страната ръст, но остават относително ниски – 11,8 
хил. лв. годишно (при 15,2 хил. лв. в страната).  
През 20121 г. се наблюдава голям скок на доходите на лице от домакинството 
(23% при 8% в страната) и те достигат 5,4 хил. лв., въпреки че все още са под 
средните за страната (6,0 хил. лв.). 
Изоставането на икономиката и доходите се отразява и на равнището на 
бедност. Делът на население то, живеещо с материални лишения, през 2021 г. е 
25,8% (при 19,9% в страната), а населението, живеещо под националната линия 
на бедност, е 28,0% (при 22,6% в страната). 
 

                                        Пазар на труда 
 
След бързо нарастване през 2019 г. икономическата активност се задържа на 
ниво от 71,4% (при 73,7% в страната) през 2021 г. Същевременно обаче заетостта 
намалява, а безработица се увеличава и те остават значително по-
неблагоприятни от средните за страната стойности. Коефициентът на заетост 
достига 60,8% (при 68,5% в страната), а този на безработицата – 12,45% (при 
5,2% в страната). 
Предизвикателство пред местния пазар на труда остава силно влошената 
образователна структура на работната сила. Делът на населението на възраст 
25–64 години с основно и по-ниско образование е 30,7% (при 16,9% в страната), 
а на висшистите – 19,5% (при 29,2% в страната) през 2020 г. Все пак трябва да се 
отбележи, че през последните години образованието на работната се 
повишава. 
Коефициентът на демографско заместване като съотношение на населението 
на 15–19 години към това на 60–64 години е 65,3% (при 67,1% в страната). Това 
означава, че на всеки 100 души, на които предстои излизане от пазара на труда 
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през следващите няколко години, съответстват 65 младежи, които ще се влеят в 
работната сила. 

 
Инвестиции и икономика 

 
 

Инвестиционната активност в областта и през 2019 г. остава ниска. Цар Калоян  

е сред общините с най-малък брой на предприятията – 39 на 1000 души от 

населението (при 61 на 1000 души в страната).  

 

 

Произведената продукция достига 22,7 хил. лв./човек (при 28,0 хил. лв./човек в 

страната). При преките чуждестранни инвестиции се вижда отлив и те остават 

сред най-ниските в страната – 182 евро/човек (при 3655 евро/човек в страната) 

към края на 2019 г. Същевременно разходите за дълготрайни материални 

активи нарастват значително и достигат 3344 лв./човек (при 3155 лв./човек в 

страната). Усвояването на европейски средства изостава. Към 15 юни 2021 г. 

стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми 

е 1739 лв./човек от населението (при 2217 лв./човек в страната).  

 

                                        Инфраструктура 
 

Територията на община Цар Калоян се характеризира с добра транспортна 
достъпност между населените места, но с влошена степен на транспортна 
съоръженост и като качество не удовлетворява настоящите потребности. 
Пътищата в община Цар Калоян не са в добро състояние, като това в най-
голяма степен се отнася за общинската пътна мрежа. Подобряването на 
състоянието на пътната мрежа, както особено на общинските пътища е 
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основната цел в областта на транспортното обезпечаване в перспектива на 
общината. 
 
В рамките на периода са изпълнение значителен брой проекти за основен 
ремонт и рехабилитация на общински пътища, както и за ремонт и 
рехабилитация на улици на територията на населените места в общината: 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар 
Калоян“. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на 11 
подобекта - V и VI клас от уличната мрежа в Община Цар Калоян, които са в 
лошо състояние: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици- 4 
улици в гр. Цар Калоян- ул. „Петър Берон”, ул. „Преслав”, ул. „Климент 
Охридски”, ул. „Плиска” и 7 улици в с. Езерче- ул. „Цар Иван Асен", ул. 
"Царевец", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Христо Смирненски", ул. "Юри Гагарин", 
ул. "Черно море", ул. "Александър Стамболийски". Общата стойност на 
поръчката е 1 048 759.49 лева без ДДС. Финансирането е с европейски средства 
по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.  

Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места в община Цар 
Калоян - Постановление № 209 от 18 август 2016 г. за одобряване на 
допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджета на Община Цар Калоян за - 380 
000 лв.; 

Ремонт на улична мрежа с. Езерче и гр. Цар Калоян по ПМС №315; 
Предоставени целеви трансфери:  360 000 лв.; 

Осн. ремонт четвърт. пътна мрежа-  70 000   лв.- Капиталови разходи по 
обекти от държавния бюджет; 

Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване прилежащи 
терени на ул. Васил Левски от ОК186 до ОК107 с. Езерче по ПМС №165                                                              
 
Водопроводна мрежа- Основната част от водопреносната мрежа в общината е 
изградена през 60-те години на XX век. Главен проблем е амортизацията на 
тръбите, които предизвикват аварии и допълнителни разходи по 
отстраняването им. Необходима е реконструкция и модернизация на цялата 
водопроводна мрежа. Решението на този въпрос е свързано и с намаляване на 
разходите от консумация на електроенергия, използването на нощни тарифи, 
както и избягване на консумация във върховото натоварване на 
електроенергийната система. В населените места на територията на община 
Цар Калоян няма изградена канализационна мрежа. Частично изградена 
канализация за дъждовна вода има само в общинския център град Цар Калоян 
и в селата Брестовене и Острово. Отпадните води от тези мрежи се изливат 
извън селищата. 
В община Цар Калоян няма изградена пречиствателна станция за отпадни 
води. Някои фирми имат изградени локални съоръжения за пречистване на 
отпадни води. Те не поддържат и експлоатират правилно и не изпълняват 
напълно потенциала си. Съоръженията са предимно кало уловители,  
маслоуловители и други съоръжения за механично пречистване на 
технологичните отпадни води. 
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В останалите населени места в община Цар Калоян са канализирани частично 
само някои сгради в централните им части. Останалите изхвърлят отпадните 
си води в септични ями, попивни ями или чрез директно заустване в близък 
воден приемник. 
Въведено е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 
отпадъци за всички населените места в общината. Осигурени са транспортни 
средства и съдове за събиране на битови отпадъци. Община Цар Калоян има 
разработена Програма за управление на отпадъците до 2020 г., която трябва да 
се актуализира за 2021-2027 г. Изготвен е и доклад за морфологичния състав на 
отпадъците в общината; Осигурени са услуги по управление на битовите 
отпадъци – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане, разделно 
събиране на опасните отпадъци. 
 
Делът на домакинствата с достъп до интернет нараства и през 2020 г., но остава 
под средния за страната – 73,4% при 78,9% в страната. Инсталираните ВЕИ 
мощности на човек от населението са пренебрежимо малко – 0,005 kW/човек.  
 

 
Местни данъци 

Усредненото ниво на местните данъци в община Цар Калоян е по-ниско от 
средното за страната и през 2021 г. Сред разглежданите пет местни данъка 
единствено ставката върху недвижимите нежилищни имоти на юридическите 
лица е по-висока от средната за страната. Значително по-ниски от средните в 
страната пък са местните данъци върху превозните средства, върху 
прехвърлянето на собственост, върху таксиметровия превоз и върху търговията 
на дребно. 
 
 

Администрация 
След няколко години на застой през 2019 г. покритието на кадастралната карта 
се повишава рязко от 35,6 до 96,2% и дори изпреварва средните стойности за 
страната (91,4%). 
Самооценките на местните администрации за развитието на електронното 
управление и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ 
нарастват през 2021 г., но остават значително под средните за страната нива. 
Оценката на прозрачността на органите на местното само- управление, която 
достига 73,8% през 2021 г., вече надхвърля средната за страната от 73,2%.  
 

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

Демография 
 
 

Населението по постоянен и настоящ адрес в община Цар Калоян  към дата 

15.12.2021 
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Източник: Инфостат НСИ 

 
 

Докато през предходните пет години естественият прираст се движи в рамките 
на около –8 до –9‰, през 2020 г. коефициентът намалява значително и достига 
–6‰.  

 

 
 

Източник: Инфостат НСИ 

 

Механичният прираст нараства и за първи път от поне две десетилетия е 
положителен, но подобна тенденция се наблюдава в почти всички области в 
страната. 
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Източник: Инфостат НСИ 

Тези процеси се отразяват и в постоянно влошаване на коефициентите на 
възрастова зависимост. Съотношението на населението на над 65 години към 
това на 0–14 години достига 164,2% (при 150,6% в страната), а към това на 15–64 
години – 34,7% (при 34,1% в страната). 

 

Образование 

 

 
Образователна структура на населението: В образователната структура на 

населението е най–висок делът на населението със средно образование 36%, 

следван от дела на населението с основно 24,7%, и начално 15%. Процентът на 

лицата, завършващи висше образование е 31,6 (2018 г.), като почти достига 

целта от 36%, за 2020 г. Високият дял на населението с висше образование в 

една община създава предпоставки за повишаването на нейната 

конкурентоспособност, производителност на труда и икономически растеж. 

Колкото по-висок е делът на лицата с основно и по-ниско образование, толкова 

по-малък е потенциалът на местния пазар на труда за запълване на новите 

работни места. По-ниското образование предполага по- ниска икономическа 

активност, по-малка производителност на труда и съответно по-ниски доходи.  

По-бързото развитие на пазара на труда в област Разград е ограничено от 

сравнително неблагоприятната образователна структура на работната сила. 

Предучилищно образование: Структурите на предучилищното 

образование  в община Цар Калоян са добре развити. Осигуреността с детски 

градини, преподаватели и места в детските градини е сравнително добра. През 

учебната 2019/2020 г. в общината функционират 2 самостоятелни детски 
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градини с директор. В тях са записани 133 деца, от които 55, са момичета. В 

сравнение с 2011 година броят на децата намалява с 91 или с 59,4%. 

Таблица: 15: Структурите на предучилищното образование  в община Цар Калоян 

2020 

Детски 
градини 

Деца Места Педагогически 
персонал 

Детск
и 

групи 
общо в т.ч.    

момичет
а 

общо на 100 
деца 

общо в т.ч. 
детски 
учител

и 

2 133 55 157 118,1 17 15 7 

Източник: НСИ 

Записването на деца в детските градини също бележи понижение. 

Причината е изменения в раждаемостта и миграцията за семействата. 

Съгласно програмата на Министерството на образованието и науката до 2020 г. 

в предучилищното обучение следва да се обхванат до 90-95 % от децата, а 

задължителното предучилищно обучение от 5-годишна възраст да се промени 

на 4–годишна възраст. 

Графика №18: Динамика на децата в детските градини за периода 2011-2020 

 

 Източник: НСИ 

Графика №19:Динамика на персонала в детските градини за периода 2011-2020 

224
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Деца в детските градини за периода 2011-2020
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Източник: НСИ 

Общообразователни училища: Данните за училищното образование са 

несъпоставими с тези от предходни години поради съществени изменения в 

структурата на образователната система, произтичащи от Закона за 

предучилищното и училищното образование. В Община Цар Калоян  през 

учебната 2019/2020 г. учебни занятия се водят в 2 общообразователни 

училища. В сравнение с 2011 г. година училищата намаляват с 33 поради 

закриване или преобразуване. Учениците са 292 и в сравнение с 2011 г. 

намаляват с 182. 

 

Таблица: 16: Структура на общообразователните училища 2019/2020 г. 

Училища I - IV клас V - VII   клас 

паралел
ки 

учител
и 

учащи паралелк
и 

учител
и 

учащи завършил
и общо в т.ч. 

жени 
общо в т.ч. 

жени 

2 8 11 120 57 7 10 104 41 46 

VIII - XII клас 

паралелки учители  учащи  
завършили общо в т.ч. жени 

5 11 68 40 12 

 

Графика №19:Динамика на учащите в общообразователни училища 2011-2020 г 

21 21 21 21 21

17 16 16 16 17

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Педагогически персонал в детските градини за периода 2011-2020
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Източник: НСИ 

През 2019 г. основно образование са завършили 46 ученици, което е с 7 

повече от предходната 2018 г. 

Графика №20:Динамика на завършилите основно образование 2011-2020 г. 

 

Източник: НСИ 

Причините за намаляването на броя на учениците са ниската раждаемост 

и емиграцията. Новата образователна структура, изразяваща се в завършване 

на прогимназиалния етап на основно образование в 7-ми клас, вместо в 8-ми 

клас, както и въвеждането на възможност на местно ниво училищата да 

позволяват завършване на задължителното 10–годишно образование, води до 

реорганизация на училищната мрежа, по-специално на малките училища в 

селските райони. Набляга се на намаляване на броя отпаднали ученици, както 

и осигуряването на качествено образование. 

Напуснали от образователната система: Безработицата, ниските 

доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят много деца в 

условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище. В резултат на 

финансовите и икономически затруднения много деца са отклонявани от 

семействата си и са обречени поради недобро образование на ниско качество 

на живот и на изолация от пазара на труда. Етнокултурните различия също 

оказват влияние по отношение на броя на напусналите образователната 

система, за ранното отпадане – като децата са предимно от ромския етнос. 
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Положителна  тенденция в общинската образователна система е 

намаляване  на броя на напусналите ученици. По данни на НСИ учащи I – VIII 

клас, напуснали общообразователните училища през учебната 2018/2020 са 

6ученика, като през учебната 2011/2012 са били 9 ученика. 

 

                                                     Здравеопазване 

 
Лечебни и здравни заведения: На територията на община Цар Калоян се 

извършва само извънболнична медицинска помощ с регистрирани пет 

индивидуални лекарски практики-три лекарски и две дентални практики и 

медицински кабинети в училищата и детските градини. Като цяло тази бройка 

е крайно недостатъчна за населението на общината. С помощта на 

общинските власти се организират безплатни профилактични прегледи, 

разяснителни и хуманитарни кампании и акции. Сравнителният анализ на 

данните с предходни години показва, че проблемът на неравнопоставеността в 

разпределението на първичната извънболнична помощ е траен и трудно 

обратим процес, чието решаване не е възможно без комплексни мерки в 

национален мащаб – въвеждане на задължителна Национална здравна карта, 

максимален брой пациенти в листата на ОПЛ.  

Таблица: 17:Регистрирани лекари  

 
община 

Брой регистрирани в РЦЗ (физ. лица) 

В инд. практики В групови практики 

лекар
и 

денталн
и 

лекар
и 

дентални 

Община Цар Калоян 3 2   
в т.ч. в градовете 2 1   

в селата 1 1   

 

Спешна помощ (Транспортна достъпност до болнични заведения) : В 

общинския център гр. Цар Калоян има Център за спешна медицинска помощ. 

Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) са лечебни заведения, в 

които медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна 

медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на 

местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им 

хоспитализация, както на национално ниво, така и на ниво селски район.  

По данни на Регионалния център за здравеопазване-Разград към 

Министерството на здравеопазването, осигуреността за 10 000 души от 

населението е 3,17 за община Цар Калоян, което е среден показател за областта. 
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В областните центрове на Северния централен район са локализирани 5 

центъра за спешна помощ. Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) 

са лечебни заведения, в които медицински специалисти с помощта на друг 

персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в 

дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до 

евентуалната им хоспитализация. Те са особено изведена медицинска 

категория с отговорна социална задача и имат непрекъснат денонощен режим 

на работа.  

Социални дейности: 

Проучването на ситуацията в община Цар Калоян е фокусирано върху 

нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-

икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на 

уязвимите общности и групи от населението в областта.  

Таблица: 18:Социални услуги, предоставяни в Община Цар Калоян 2020 г. 

ОБЩИНА ЦАР 

КАЛОЯН 

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. 

Местопол

ожение 
Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

(ДДД) 

Деца с 
увреждания
; Възрастни 
с 
увреждания
. 

община 

Цар Калоян 

20 20 20 Предоставят се комплекс от социални 
услуги, които създават условия за 
цялостно обслужване на лица през 
деня, свързани с извършване на 
рехабилитация, социално – правни 
консултации, образователно и 
професионално обучение и 
ориентиране, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване. 

гр. Цар 

Калоян 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
възрастни хора с 
физически 
увреждания 

Възрастни 
хора с 
физически 
увреждания 

от цялата област 10 10 10 Социална услуга –резидентен тип. 
Услугата предлага комплекс от 
дейности, които се предоставят в среда, 
близка до семейната на възрастни хора 
с физически увреждания. 

гр. Цар 

Калоян 

„Домашен 
социален 
патронаж” – 
общинска дейност 

Социално-
слаби 
граждани с 
ниски 
доходи; 
Самотни 
възрастни 
хора; 
Трудно 
подвижни 
хора 

община 

Цар Калоян 

80 80 80 Комплекс от социални услуги, 
предоставяни по домовете, свързани с 
доставка на храна; поддържане на 
личната хигиена и хигиената на 
жилищните помещения, обитавани от 
ползвателя; съдействие за снабдяване с 
необходимите  технически, помощни 
средства при ползватели с увреждане;  
битови услуги и др. 

гр. Цар 

Калоян 
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Изводи  

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са 
основа за адекватното планиране на капацитета на социалните услуги и за 
избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до 
клиентите, услуги обслужващи едно или няколко населени места в една или 
повече общини, както и за разработване на „смесени” услуги.   

Отчитайки икономическото, политическо и социално положение на страната, 
темпът на развитие на социалните услуги в община Цар Калоян е  добър. В 
общината функционират 10,7% от социалните услуги в областта. Липсата на 
финансов ресурс за изграждането, оборудването и обзавеждането на 
подходяща материална база е причина да има неразкрити социални услуги, 
идентифицирани като необходимост и заложени в ОСРСУ (2015-2020 г.).  
Необходимо е засилване на тенденцията услугите, насочени към рискови 
групи деца, да се насочват и към техните родители от налични рискови групи 
(млади майки с риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък 
родителски капацитет; подкрепа на осиновители, родители на деца с 

Услуги в  
домашна среда – 
социален 

асистент/домаш 
ен помощник  

(По НП и ОП) 

Лица с 
частична 
или пълна 
невъзможно
ст за 
самообслуж
ване, и/или 
в риск от 
социална 
изолация 

община  

Цар Калоян 

0 50 50 Дейности за лична помощ, в това 
число и дейности с медико-социална 
насоченост; Дейности за социална 
подкрепа и социално включване; 
Комунално-битови дейности. 

гр. Цар 
Калоян 

„Личен  асистент   

услуга в 

общността по 
национална 
програма и по 

ОП „РЧР” 

Лица и деца 
с трайни 
увреждания
, с тежки 
здравословн
и състояния, 
които не 
могат или са 
много 
затруднени 
да се 
обслужват 
сами 

община  

Цар Калоян 

79 110 110 „Личен асистент” е лице, полагащо 
постоянни грижи за дете или 
възрастен с трайно увреждане, или за 
тежко болен, за задоволяване на 
ежедневните му потребности. 

Община 

Цар 
Калоян 

Обществена 

трапезария – 
общинска 

дейност 

Самотно 
живеещи 
стари хора; 
пенсионери 
с ниски 
доходи;  
хора с 
увреждания 
с ниски 
доходи и др. 

община  

Цар Калоян 

50 50 50 Осигуряване на безплатна храна на 
хора с много ниски доходи или без 
доход. 

община 
Цар 
Калоян 
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отклоняващо се поведение). Липсват достатъчно услуги за подкрепа на деца и 
младежи с отклоняващо се поведение.   

 
 

Околна среда 

          

Община Цар Калоян се нарежда на едно от последните място сред общините 
по отношение на показателите за околна среда. Заради ниската концентрация 
на населението в урбанизираните райони областта е сред най-слабо 
представилите се по дял на населението с достъп до канализацията, свързана с 
пречиствателни станции за отпадъчни води – 41,9% (при 64,6% в страната), 
както и по дял на населението в селища с обществена канализация – също 
41,9% (при 76,4% в страната) през 2019 г. 

Община Цар Калоян остава сред областите със сравнително малко емисии на 
въглероден диоксид в атмосферата. 

Ключови показатели за област Разград 
 

 
Индикатори на икономическото развитие 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Средно за 
страната 

БВП на човек от населението (лв., текущи цени) 9709 10 416 n.a. 17 170 

Средногодишен доход на лице от домакинството (лв.) 4408 5420 n.a. 6013 

Средна годишна брутна заплата на нает (лв.) 11 569 12 814 n.a. 15 209 

Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за 
страната (%) 

24,2 28,0 n.a. 22,6 

Коефициент на заетост на населението на 15–64 години (%) 56,2 61,8 60,8 68,5 

Коефициент на безработица на населението на 15 и повече 
години (%) 

11,1 9,6 10,6 5,2 

Дял на населението с основно и по-ниско образование на 25–
64 години (%) 

36,6 31,6 30,7 16,9 

Дял на населението с висше образование на 25–64 години (%) 20,0 18,8 19,5 29,2 

Произведена продукция (лв./човек) 15 560 16 650 n.a. 28 027 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 
(лв./човек) 

1780 2415 n.a. 3155 

Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от 

нефинансовия сектор с натрупване (евро/човек) 

 
1564 

 
(182) 

 
n.a. 

 
3655 

Дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 63,3 69,5 73,4 78,9 

Дял на пътната настилка в добро състояние (%) 21,2 17,6 n.a. 41,4 

Гъстота на пътната мрежа (км/100 кв.км територия) 19,2 19,2 19,2 17,9 

Рейтинг за активна прозрачност на ПДИ за органите на 

местното самоуправление (%) 

 
76,0 

 
73,2 

 
73,8 

 
73,2 

 
 

Индикатори на социалното развитие 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
Средно за 
страната 
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Коефициент на естествен прираст на населението (‰) –8,7 –9,0 –14,2 –9,5 

Коефициент на механичен прираст на населението (‰) –4,5 –3,9 5,3 4,4 

Среден успех от матурите по БЕЛ* 3,80 4,02 3,96 4,21 

Среден успех на изпита по математика след VII клас (в 
точки)* 

30,1 31,1 31,2 37,9 

Нетен коефициент на записване на населението в V–VIII клас 
(%) 

88,2 85,4 85,5 86,5 

Брой на преподавателите в основното и в 

средното образование на 1000 ученици 

 
88 

 
92 

 
88 

 
87 

Дял на здравноосигурените лица (%) 94,3 96,5 95,4 88,7 

Население на един общопрактикуващ лекар (брой хора) 2306 2172 2298 1727 

Регистрирани престъпления срещу личността и 
собствеността на 1000 души 

10,6 9,9 8,0 9,9 

Натовареност по щат на наказателните съдии (дела/месец) 9,4 9,2 8,9 8,6 

Дял на населението с достъп до обществена канализация (%) 41,9 41,9 n.a. 76,4 

Образувани битови отпадъци на човек от населението 
(кг/човек/година) 

529 n.a. n.a. 409 

Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и 
рециклиране (%) 

8,5 n.a. n.a. 70,9 

 
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите 
за наблюдение: 

 
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ПИРО НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН за 2021 г. 

И Н Д И К А Т О Р И   З А   П Р О Д У К Т 

Приоритет, 
мярка 

Индикатор 

Мерн
а 

едини
ца 

Източни
к на 

информа
ция 

Постигн
ата 

стойнос
т 2021 г 

Целева 
стойност 

ПРИОРИТЕТ 1: УСКОРЯВАНЕ НА РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

М 1.1.1. 
Изграждане и 
модернизиране 
на техническа 
инфраструктура 
за бизнес и 
предприемачеств
о в Общината 

RCO 12 — 
Предприятия, 
получаващи подкрепа 
за цифровизиране на 
своите продукти и 
услуги 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 
данни 

10 

М 1.1.2. Подкрепа 
за  
предприемачеств
о – ново 
стартиращи  

RCO 05 — 
Стартиращи 
предприятия, които 
получават подкрепа 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

Няма 

данни 

10 
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предприятия в 
приоритетни 
сектори 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

М 1.1.3  Подкрепа 
за предоставяне 
на услуги, 
насочени към 
развитие на 
предприемачеств
ото и 
подобряване на 
елементи на 
бизнес средата 

RCO201 — 
Предприятия, 
получаващи подкрепа  

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

10 

М 1.1.4. 
Насърчаване на 
дигиталната 
трансформация 
на предприятията 

RCO 13 — Цифрови 
услуги и продукти, 
разработени за 
предприятията 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

5 

М.1.2.1. 
Изграждане на 
умения и 
компетентности в 
съответствие с 
регионалния 
пазар на труда 

RCO 17 — Инвестиции 
за развитие на умения 

Хил. 
лв. 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

100 

М.1.2.2. 
Включване на 
безработни 
младежи в 
стажуване и 
чиракуване, 
субсидирана 
заетост, 
включително за 
първа работа, с 
цел устойчива 
интеграция на 
пазара на труда 

RCO 61 — Годишен 
брой на безработните 
лица, обслужвани  

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

100 

М.1.2.3. 
Повишаване на 

RCO 17 — Инвестиции 
за развитие на умения 

Хил. 
лв. 

НСИ, 

Общинат

Няма 150 
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квалификацията 
и 
преквалификация 
на заети лица в 
контекста на 
регионалните и 
местните 
потребности от 
квалификация на 
работната сила 

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

данни 

М.1.2.4. 
Активиране и 
подкрепа  при 
търсенето на 
работа, 
съответствие 
между търсене и 
предлагане, 

RCO 61 — Годишен 
брой на безработните 
лица, 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

100 

М.1.2.5. 
Подпомагане на 
МСП за запазване 
на работните  
места 

RCO 02 — 
Предприятия, 
получаващи подкрепа 
чрез безвъзмездни 
средства 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

10 

М.1.3.1. 
Модернизиране и 
технологично 
обновяване на 
стопанства и 
инфраструктура в 
селското и 
горското 
стопанство 

RCO 02 — 
Предприятия, 
получаващи подкрепа 
чрез безвъзмездни 
средства 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

10 

М.1.3.2. 
Модернизация и 
технологии за 
прецизно 
земеделие за 
подобряване на 
ефективността на 
производството 

RCO 12 — 
Предприятия, 
получаващи подкрепа 
за цифровизиране на 
своите продукти и 
услуги 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

5 



19 
 

М.1.3.3. 
Насърчаване 
развитието на 
биологичното 
земеделие 

RCO 38 — 
Повърхностна площ 
на възстановената 
земя, за която се 
отпуска подкрепа 

% НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

10 

М.1.3.4. Запазване 
и устойчиво 
развитие на 
горите 

RCO 26 — Зелена 
инфраструктура, 
изградена с цел 
приспособяване към 
изменението на 
климата 

% НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

10 

М.1.4.1.Възстановя
ване и 
социализация на 
паметниците на 
културното 
наследство 

RCO 77 — Капацитет 
на подкрепяната 
инфраструктура в  
областта на културата 
и туризма 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.1.4.2. Развитие 
на различни 
видове туризъм 
(културен, 
религиозен, 
познавателен, еко 
и приключенски, 
селски туризъм) 

RCO 14 — Публични 
институции, 
получаващи подкрепа 
за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения;  

RCO 77 — Капацитет 
на подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културата 
и туризма 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

2 

 

 

 

250 

М.1.4.3.Повишава
не 
професионалната 
квалификация на 
заетите в туризма 

RCO 101 — МСП, 
инвестиращи в 
развитие на уменията 

 НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

10 
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ПРИОРИТЕТ 2: СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

М.2.1.1.1. 
Обхващане и 
задържане в 
образователната 
система на деца и 
ученици в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна възраст 
като местна и 
регионална 
политика 

RCO 67 — Капацитет 
на класните стаи на 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура (нови 
или модернизирани) 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

100 

М.2.1.1.2.Дигитал
на 
трансформация 
на училищното 
образование,  и 
обучение 

RCO 14 — Публични 
институции, 
получаващи подкрепа 
за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

5 

М.2.1.1.3. 
Подкрепа за 
иновативни 
учебни програми, 
иновативни 
класни стаи и 
иновативни 
училища 

RCO 14 — Публични 
институции, 
получаващи подкрепа 
за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения; 

 RCR 71 — Годишен 
брой на децата, 
използващи 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

5 

 

 

 

500 

М.2.1.1.4. 
Изучаване на 
традициите чрез 
разнообразни 
дейности и 
занимания на 
територията на 
местните  
училища 

RCR 71 — Годишен 
брой на децата, 
използващи 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

100 

М.2.1.2.1. 
Разработване на 
гъвкави модулни 
учебни планове и 
програми по 
професии, 

RCO 14 — Публични 
институции, 
получаващи подкрепа 
за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения; 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

Няма 

данни 

3 
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отчитащи 
реалните нужди 
на пазара на 
труда 

по 

заетостт

а и др. 

М.2.1.2.2. 
Разширяване на 
системите и 
насърчаване на 
ученето през 
целия живот 

RCR 71 — Годишен 
брой на децата, 
използващи 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

20 

М.2.1.3.1. 
Обновяване на 
материалната 
база на 
образователната 
инфраструктура 

RCO 67 — Капацитет 
на класните стаи на 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура (нови 
или модернизирани) 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.1.3.2. 
Изграждане на 
инфраструктура 
за цифровизация 
на образованието 

RCO 14 — Публични 
институции, 
получаващи подкрепа 
за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения; 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.1.1. 
Подобряване 
достъпа на 
населението до 
здравни услуги 

RCO 69 — Капацитет 
на подкрепяната 
инфраструктура за 
здравни грижи 

 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.1.2. 
Осигуряване на 
медицинска 
помощ в 
отдалечени и 
труднодостъпни 

RCO 69 — Капацитет 
на подкрепяната 
инфраструктура за 
здравни грижи 

 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

Няма 

данни 
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места по 

заетостт

а и др. 

М.2.2.1.3. 
Осигуряване на 
по-добри условия 
на лекарите 

RCO 69 — Капацитет 
на подкрепяната 
инфраструктура за  
здравни грижи 

 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.1.4. 
Разкриване на 
нови социални 
услуги за 
възрастни хора 

RCO 70 — Капацитет 
на подкрепяната 
социална 
инфраструктура 
(различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.21.5. 
Разкриване на 
нови социални и 
интегрирани 
здравно-социални 
услуги за 
резидентна грижа 
за лица с 
увреждания 

RCO 70 — Капацитет 
на подкрепяната 
социална 
инфраструктура 
(различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.1.6. 
Предоставяне на 
социални услуги 
за семейства и 
деца в риск 

RCO 70 — Капацитет 
на подкрепяната 
социална 
инфраструктура 
(различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.1.7. 
Обновяване  на 
съществуващи 
социални обекти 

RCO 70 — Капацитет 
на подкрепяната 
социална 
инфраструктура 
(различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

Няма 

данни 
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по 

заетостт

а и др. 

М.2.2.2.1. 
Модернизиране 
на културни 
организации и 
сгради 

RCO 77 — Капацитет 
на подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културата 
и туризма 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.2.2. 
Възстановяване и 
поддръжка на 
туристически 
обекти с 
историческо и 
културно 
значение, 
включително 
опазване и защита 
на материалното 
и нематериалното 
природно, 
историческо и 
културно 
наследство 

RCO 77 — Капацитет 
на подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културата 
и туризма 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.3.1. 
Подобряване на 
училищната 
спортна 
инфраструктура 

RCO 70 — Капацитет 
на подкрепяната 
социална 
инфраструктура 
(различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.3.2. 
Обновяване на 
спортните 
съоръжения в 
населените места 

RCO 70 — Капацитет 
на подкрепяната 
социална 
инфраструктура 
(различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М.2.2.3.3. 
Създаване на 

RCO 70 — Капацитет 
на подкрепяната 

Брой НСИ, Няма  
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условия за спорт в 
общината 

социална 
инфраструктура 
(различна от 
жилищна) 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

данни 

ПРИОРИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 
НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА 

М 3.1.1.1. 
Обновяване на 
участъците  от 
Републиканската 
пътна мрежа 

RCO 44 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
пътища — други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.1.1.2. 
Поддържане и 
обновяване на 
общинската пътна 
и улична мрежа 

RCO 44 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
пътища — други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М3.1.1.3. 
Подобряване на 
вътре общинската 
свързаност на 
населените места 

RCO 44 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
пътища — други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М3.1.1.4. 
Изграждане на 
пешеходни алеи и 
велоалеи между 
населените места 
в общината 

RCO 58 — Подкрепяна 
велосипедна 
инфраструктура 

Км. НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

Няма 

данни 
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а и др. 

М3.1.1.5. 
Подобряване на 
транспортния 
достъп до 
туристически 
обекти 

RCO 44 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
пътища — други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.1.2.1. 
Осигуряване на 
мрежа от 
информационни 
и 
комуникационни 
технологии от  
високо ниво до 
обекти на 
публичните 
услуги в 
здравеопазването, 
образованието, 
социалното 
подпомагане и 
културата 

RCO 14 — Публични 
институции, 
получаващи подкрепа 
за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.2.1.1. 
Подобряване 
техническото 
състояние на 
водопроводните 
системи 

RCO 26 — Зелена 
инфраструктура, 
изградена с цел 
приспособяване към 
изменението на 
климата 

Км. НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

1 година  

М 3.2.1.2. 
Подобряване на 
водоснабдяването 
и качествата на 
питейните води 

RCO 30 — Дължина на 
новите или 
консолидираните 
тръби за битови 
нужди 

 

Км. НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.2.1.3. 
Рекултивация на 
нерегламентиран

RCO 38 — 
Повърхностна площ 
на възстановената 
земя, за която се 

Дка. НСИ, 

Общинат

а, 

Няма 

данни 
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и депа за ТБО отпуска подкрепа Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

М 3.2.1.4. 
Опазване 
чистотата на 
въздуха 

 

RCO 39 — 
Инсталирани системи 
за мониторинг на 
замърсяването на 
атмосферния въздух 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 
3.2.2.1.Разнообраз
яване  на 
енергийните 
доставки и 
нарастване дела 
на 
възобновяемите 
източници 

RCO 22 — 
Допълнителен 
капацитет за 
производство на 
енергия от 
възобновяеми 
източници 
(електроенергия, 
топлинна енергия); 

RCO 97 — Брой на 
подкрепяните 
енергийни общности 
и общности за енергия 
от възобновяеми 
източници* 

% 

 

 

 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.2.2.2. 
Подобряване на 
енергийната 
ефективност 

RCO 18 — 
Домакинства, 
получили подкрепа за 
подобряване на 
енергийните 
характеристики на 
жилището си 

RCO 19 — Обществени 
сгради, получили 
подкрепа за 
подобряване на 
енергийните им 
характеристики 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.2.2.3. 
Газификация на 
обществени и 
битови обекти 

RCO 20 — 
Новопостроени или 
подобрени 
регионални мрежови 
линии за отопление 

Брой 

Км. 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

Няма 

данни 
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по 

заетостт

а и др. 

М 3.2.2.5. 
Високоефективно 
комбинирано 
производство на 
енергия, районни  
отоплителни и 
охладителни 
системи 

RCO 20 — 
Новопостроени или 
подобрени 
регионални мрежови 
линии за отопление 

Брой 

Км. 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.2.2.6. 
Насърчаване и 
намаляване на 
енергийната 
интензивност в 
домакинствата 

RCO 98 — 
Домакинства, 
подкрепяни за 
използването на 
интелигентни 
енергийни мрежи 

 

рой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.2.3.1. 
Опазване на 
идентичността на 
природното 
наследство и 
наследеното 
биологично 
разнообразие 

RCO 37 — Площ на 
защитените зони по 
„Натура 2000“, 
обхванати от мерки за 
опазване и 
възстановяване в 
съответствие с рамката 
за приоритетни 
действия; 

RCO 99 — Площ извън 
защитените зони по 
„Натура 
2000“,обхванати от 
мерки за опазване и 
възстановяване 

Дка. 

 

 

 

 

Дка. 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.2.3.2. 
Включване в 
проекти за 
трансгранично 
сътрудничество 

RCO 87 — 
Организации, 
осъществяващи  
трансгранично   
сътрудничество 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.2.3.3. 
Изграждане на 

RCO 83 — Съвместни 
стратегии/планове за 

Брой НСИ, 

Общинат

Няма  
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„зелена“ 
инфраструктура 

действие, разработени 
или изпълнени 

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

данни 

М 3.3.1. 
Активизиране на 
трансграничните 
контакти и 
разширяване на 
сътрудничеството 
със съседните 
гранични райони 

RCO 88 — 
Трансгранични 
проекти за 
партньорско обучение 
с цел засилване на 
дейностите за 
сътрудничество; 

RCO 81 — Участници в 
инициативи за 
трансгранична 
мобилност; 

 RCO 82 — Участници 
в съвместни действия 
за насърчаване на 
равенството между 
половете, равните 
възможности и 
социалното 
приобщаване 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.3.2. 
Инвестиции за 
повишаване на 
местното 
предприемачеств
о и насърчаване 
конкурентоспособ
ността на МСП 
(които да бъдат 
привлечени като 
директни 
получатели на 
помощта по 
програмите за 
трансгранично 
сътрудничество) 

RCO 87 — 
Организации, 
осъществяващи 
трансгранично 
сътрудничество 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.3.3. Развитие 
на трансгранично 
сътрудничество за 
решаване на 
съвместни 
екологични 
проблеми 

RCO 90 — 
Трансгранични 
проекти, водещи до 
създаване на мрежи и 
клъстъри 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

Няма 

данни 
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а и др. 

М 3.3.4. Развитие 
на алтернативни 
форми на 
туризъм с по-
висока добавена 
стойност 

RCO 83 — Съвместни 
стратегии/планове за 
действие, разработени 
или изпълнени 

Бой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 

данни 

 

М 3.3.5. 
Трансгранични 
проекти в 
областта на 
споделените 
здравни услуги 

RCO 84 — Съвместни 
пилотни дейности, 
изпълнявани по 
проекти 

Брой НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

 

1 година  

И Н Д И К А Т О Р И   ЗА   Р Е З У Л Т А Т 

Стратегическа 
цел 

Индикатор 

Мерн
а 

едини
ца 

Източни
к на 

информа
ция 

Период 
на 

отчитан
е 

Базова 
стойно

ст 

Целева 
стойно

ст 

С Ц 1.1. 
Привличане на 
инвестиции и 
насърчаване на 
предприемачеств
ото 

RCR 02 — Частни 
инвестиции, 
допълващи 
публичната подкрепа 
(безвъзмездни 
средства, финансови 
инструменти); 

RCR 03 — МСП, 
въвеждащи 
иновативен продукт 
или процес; 

RCR 04 — МСП, 
въвеждащи иновация в 
маркетинга или 
организацията; 

RCR 05 — МСП, 
въвеждащи иновация 
на равнището на 
предприятието; 

RCR 07 — Заявки за 
марка и дизайн; 

Хил. 
лв. 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

Няма 
данни 
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RCR 08 — Публично-
частни съвместни 
публикации 

С Ц 1.2: Създаване 
на нови 
качествени 
работни места и 
подобряване 
достъпа до заетост 

RCR301 — Работни 
места, създадени в 
подкрепяните 
структури;  

RCR 24 — МСП, които 
се възползват от 
дейности за развитие 
на умения, 
осъществявани чрез 
местна/регионална 
екосистема 

RCR 97 — 
Подпомагани стажове 
в МСП 

RCR 98 — Служители 
на МСП, които са 
преминали 
продължаващо 
професионално 
образование и 
обучение 
(продължаващо ПОО) 
(по видове умения: 
технически, 
управленски, 
предприемачески,  
други) 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

1 година   

 

С Ц 1.3. 
Устойчиво 
развитие на 
селското  и 
горското 
стопанство 

RCR 35 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита от 
наводнения; 

RCR 36 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита от 
горски пожари; 

RCR 37 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита 
срещу природни 
бедствия, свързани с 
климата (различни от 
наводнения и горски 
пожари) 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

1 година   

С Ц 1.4. Развитие 
на устойчив 
туризъм 

RCR 77 — 
Туристи/посещения в 
подпомогнатите 
обекти 

RCR 78 — Ползватели 

Брой 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

1 година   
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на подкрепяната 
културна 
инфраструктура 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

С Ц 2.1: 
Качествено 
образование и 
обучение 

RCR 70 — Годишен 
брой на децата, 
използващи 
подкрепяната 
инфраструктура  

за грижи за деца 

RCR 71 — Годишен 
брой на децата, 
използващи 
подкрепяната 
образователна 

инфраструктура 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

1 година   

С Ц 2.2. 
Качествено 
здравно 
обслужване, 
социални услуги, 
култура и спорт 

RCR 72 — Лица с 
достъп до подобрени 
здравни услуги; 

RCR 73 — Годишен 
брой на лицата, които 
използват 
подкрепяните здравни 
заведения; 

RCR 74 — Годишен 
брой на лицата, които 
използват 
подкрепяните 
съоръжения за 
социални грижи; 

RCR 75 — Средно 
време за реагиране 
при спешни 
медицински случаи в 
подкрепяната област 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Мину
ти 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

1 година   

С Ц 
3.1.Транспортна и 
цифрова 
свързаност 

RCR 55 — Ползватели 
на новоизградени, 
реконструирани или 
модернизирани 
пътища; 

RCR 56 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената пътна 
инфраструктура; 

RCR 101 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената 
железопътна 

Брой 

 

 

 

Мину
ти 

 

Мину
ти 

 

Брой 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

1 година   
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инфраструктура; 

RCR 11 — 
Потребители на нови 
обществени цифрови 
услуги и приложения; 

RCR 12 — 
Потребители на нови 
цифрови продукти, 
услуги и приложения, 
разработени от 
предприятия; 

RCR 13 — 
Предприятия, 
постигащи висок 
интензитет на 
цифровите 
технологии; 

RCR 14 — 
Предприятия, които 
използват публични 
цифрови услуги; 

 RCR 53 — 
Домакинства с 
абонаменти за 
широколентов достъп 
до мрежа с много 
висок капацитет 

RCR 54 — 
Предприятия с 
абонаменти за 
широколентов достъп 
до мрежа с много 
висок капацитет 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

С Ц 3.2.Устойчива 
околна среда 

RCR 41 — Жители, 
свързани към 
подобрени системи за 
снабдяване с вода; 

RCR 42 — Жители, 
свързани поне към 
системи за вторично 
пречистване на 
отпадъчни води; 

RCR 43 — Загуби на 
вода; 

RCR 44 — Адекватно 
третирани отпадъчни 
води; 

RCR 26 — Годишно 
крайно потребление 
на енергия (за 

Брой 

 

 

Брой 

 

Куб. 
л 

 

Куб. 
л 

Кв./ч
. 

 

 

НСИ, 

Общинат

а, 

Агенция 

за МСП, 

Агенция 

по 

заетостт

а и др. 

1 година   
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следните цели: 
жилищни, частни 
нежилищни, 
обществени 
нежилищни)  

RCR 27 — 
Домакинства с 
подобрени енергийни 
характеристики на 
своите жилища;   
  

RCR 28 — Сгради с 
подобрена енергийна 
класификация 
(жилищни, частни 
нежилищни, 
обществени 
нежилищни);  

RCR 29 — Очаквани 
емисии на парникови 
газове;  

RCR 30 — 
Предприятия с 
подобрени енергийни 
характеристики; 

RCR 50 — Жители, 
които се ползват от 
мерки по отношение 
на качеството на 
въздуха; 

RCR 95 — Жители, 
които имат достъп до 
нова или 
модернизирана зелена 
инфраструктура в 
градските райони; 

RCR 51 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за намаляване 
на шума; 

RCR 52 — 
Възстановяване на 
земя, използвана за 
зелени площи, 
социално жилищно 
настаняване, 
икономически или 
общностни дейности; 

RCR 64 — Годишен 
брой на лицата, 
използващи 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 
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специално 
предназначената 
велосипедна 
инфраструктура 

С Ц 3.3. Развитие 
на 
териториалното 
сътрудничество 

RCR 79 — Съвместни 
стратегии/планове за 
действие, предприети 
от организации 
при/след 
приключването на 
проект ; 

RCR 80 — Съвместни 
пилотни дейности, 
предприети/усъвърше
нствани от 
организации при/след 
приключването на 
проект; 

RCR 81 — Участници, 
които приключват 
съвместни схеми за 
обучение; 

RCR 82 — Правни или 
административни 
пречки, които са 
преодолени или 
смекчени; 

RCR 83 — Лица, 
обхванати от 
подписаните 
съвместни 
споразумения; 

RCR 84 — 
Организации, които 
осъществяват 
трансгранично 
сътрудничество 6—12 
месеца след 
приключването на 
проект; 

 RCR 85 — Участници 
в съвместни действия 
6—12 месеца след 
приключването на 
проект; 

RCR 86 — 
Заинтересовани 
страни/институции с 
повишен капацитет за 
трансгранично 
сътрудничество 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

НСИ, 
Общинат
а, 
Агенция 
за МСП, 
Агенция 
по 
заетостт
а и др. 

1 година   
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III.  Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано 
развитие на общината, в т. Ч.: 

 
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 
обработване и анализ на данни; 
Наблюдението на ПИРО е систематично и целенасочено събиране, анализ и 
използване на информация, необходима за управлението и вземането на 
решения в процеса на работата по изпълнение на плана. По този начин може 
да се сравни реалният напредък по изпълнението на плана с предварително 
планираните дейности. Наблюдението е част от регулярното управление на 
прилагането на плана и изпълнява основна функция: обратна връзка и 
предотвратяване на рисковете пред изпълнението на предвидените дейности и 
в резултат на това, на целите и приоритетите.  
При наблюдението на плана особено внимание се отделя на изпълнението на 
целите и приоритетите на ПИРО, организацията и методите на изпълнение, 
прилагани от съответните административни структури, организациите и 
юридическите лица, участващи в изпълнението им и мерките за осигуряване 
на информация и публичност за резултатите от изпълнението.  
Наблюдението на изпълнението на ПИРО е задача на Общинския съвет и на 
Кмета на общината. С цел събиране, обработване и анализ на данните в ПИРО 
е предвидено създаване на работна група за изготвяне на плана. Чрез 
прилагането на мониторинг е възможно подобряването на сътрудничеството 
между различни участници, които си комуникират при изпълнението на 
плана, като широко се прилага принципа на прозрачност, публичност и 
партньорство.  
Основните участници в структурата за наблюдение и оценка са Общинският 
съвет на община Цар Калоян, кметът на Общината, общата администрация и 
специализираните звена в местната администрация, различните институции, 
осигуряващи информация, всички заинтересовани страни, професионалните 
общности и участващите експертни екипи. Общински съвет – Цар Калоян е 
орган за наблюдение на ПИРО, който активно участва в утвърждаването на 
докладите.  
За процеса по събиране, обработване и анализ на данни свързани с 
изпълнението на ПИРО се използват различни източници на информация - 
НСИ, Териториалното статистическо бюро в Разград, Агенцията по заетостта, 
МТСП, ИСУН , представителни проучвания на местната администрация, 
текуща статистика, неправителствени организации и експертни колективи и 
др. Заинтересованите страни обхващат представители на Областната 
администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и 
културни институции, професионалните общности, заедно с жителите в 
общината. 
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б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 
интегрирано развитие на общината през съответната година, както и 
мерките за преодоляване на тези проблеми:  
През 2021 г. общините у нас преживяха трудни месеци. С намаляващи приходи 
в бюджета и необходимост от различни противоепидемиологични мерки за 
защита на населението от епидемията от коронавирус, всяка една от тях търси 
възможности за справяне с положението. Одобряването и на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, и на новите оперативни програми се 
забави и реално изпълнение може да се чака втората половина на 2022 г. Все  
още  не  е  приета Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и 
това е предпоставка за ограничените налични данни. Известни са 
предложенията за програми, чрез които ще се разпределят финансовите 
европейски ресурси през програмен  период  2020-2027  г.   
Министерствата, които управляват еврофондове, масово обявяват нулева 
година по старите оперативни програми. Заради изчерпан ресурс по част от 
програмите няма да се откриват никакви процедури, при други парите са 
малко и ще отидат в ограничен брой бенефициенти.  
По много от оперативните програми от предишния програмен период 
финансите са изчерпани заради пренасочване на суми към мерки, свързани с 
пандемията.  
Проблем при изготвянето на доклада за 2021 година е набиране на актуална 
статистическа информация за всички области на социално-икономическия 
живот на територията на община Цар Калоян. Предоставянето на данни от 
страна на бизнеса, НПО и изпълняващите организации и звена на територията 
на общината при прилагането на механизмите по наблюдението 
изпълнението на ПИРО също представлява проблем в процеса на събиране на 
данни за изпълнени проекти от частния сектор и др. организации, поради 
липса на общ комуникационен канал, актуализация на информацията и 
постоянна връзка.  
И за разглеждания период на територията на община Цар Калоян липсват 
стопански субекти, отворени към създаване на публично-частно партньорство 
при реализация на проекти е идентифициран проблем при процеса на 
прилагане на Общинския план за развитие и конкретно СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ 2: Подпомагане и повишаване на конкурентоспособността на 
предприятията чрез подобряване на ефективността и производителността на 
технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и 
развитие на бизнес, Приоритет 2.1: Повишаване на конкурентоспособността на 
МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на 
технологиите и управлението в предприятията. Очаква се този вид 
партньорство да бъде активиран през новия програмен период 2021-2027 
година. 
 
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 
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Съгласно Закона за регионално развитие и ППЗРР, кметът на общината и 

Общинският съвет осигуряват информация и публичност на ПИРО в 

съответствие със своите компетенции.  

Целта на действията за прилагане на информация и публичност и на 

принципа за партньорство е да бъде осигурена прозрачност и да бъдат 

информирани заинтересованите страни и участниците в процеса на 

формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие, 

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

и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на 

реализация на Плана. 

Мерките за популяризиране на ПИРО и осигуряване на широка публичност 

относно изпълняваните политики /стратегии, програми, планове, проекти и 

дейности/ с обществено значение включват: постоянно обновяване на 

официалния интернет сайт на община Цар Калоян и актуализиране на 

информацията за: всички приети и действащи стратегически документи – 

стратегии, планове, програми, както и всички решения на Общински съвет – 

Цар Калоян, касаещи инвестиционните намерения на общината, както и 

мерките, които се извършват; активно сътрудничеството с местните и 

регионални медии. 

 
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за 
интегрирано развитие на общината със секторните политики, планове и 
програми на територията на общината, включително мерките за 
ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 
настъпилите промени 
 
Стратегическата рамка на Планът за интегрирано регионално развитие на 
община (ПИРО) Цар Калоян за периода 2021-2027 г. е разработена с цел да се 
осигурят необходимите условия за балансирано и интегрирано териториално 
развитие на общината. Тя от една страна е насочена към мобилизацията на 
ресурсите и потенциалите на територията и ефективно използване на 
наличните възможности, а от друга - към адекватното адресиране на основните 
проблеми на общината, които имат негативно, задържащо или лимитиращо 
влияние върху нейното развитие. В процеса на разработването на тази част от 
стратегическия документ са прилагани всички основни принципи, които 
гарантират откритост и широко партньорство между Община Цар Калоян, 
местните представителства на централната власт, заинтересованите страни, 
включващи представители на бизнеса, структурите на гражданското общество 
и местната общност като цяло. Общата логика на разработване и 
предвидените механизми за прилагане на ПИРО Цар Калоян изцяло 
съответстват на дефинираните принципи, подходи и процедури, залегнали  в 
ЗРР и подробно описани в одобрените от МРРБ Методически указания за 
разработване и  прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. Стратегическата 
рамка на ПИРО е разработена и се прилага като интегриран стратегически 
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документ с адаптирано  обхващане на всички работни етапи, процеси и 
дейности.  Не на последно място, чрез последващото прилагане на настоящата 
стратегическа рамка за интегрирано регионално развитие на общината през 
програмния  период 2021-2027 г. се цели да се постигане на необходимото 
съответствие с Европейските  и национални политики в областта на 
регионалното развитие, като същевременно се  приоритизира ефективното 
използване на местните сравнителни конкурентни предимства  на общината, 
наличните ресурси и потенциали за нейното устойчиво развитие и  
просперитет на местната общност. Тя също така отразява необходимостта от 
постигането на комплексна стратегическа, функционална и пространствена 
координация н необходимите интервенции в територията на общината, които 
надграждат и доразвиват  постигнатото през изминалия програмен период.  
Във функционално отношение, настоящата стратегическата рамка на ПИРО 
Цар Калоян представлява логическа и функционално-времева проекция на 
идентифицираните и  оценени сравнителни предимства, потенциали и 
проблеми на общината, определената Визия за развитие и свързаните с нея 
целеви интервенции в ключови локации, територии и  зони, определени за 
пряко въздействие. Стратегическата рамка е изцяло съобразена и  отчита 
мястото и ролята на общината на регионално и над регионално значение за 
развитието на националното пространство като цяло. 
В тази връзка определените цели и приоритети за развитие на община Цар 
Калоян за периода 2021 -2027 г. са в съответствие с целите и стратегиите на: 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 
2025 г. и  нейната актуализация от 2019г. (АКПР); 

 Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен 
централен район район от ниво 2; 

 Съществуващите планови документи на общината; 

 Планирани модели за устройство на територията, с които следва да 
бъдат императивно съобразени включените в ПИРО на община Цар 
Калоян действия, проекти и  интервенции. 

 В по-общ план, настоящата стратегическа рамка е съобразена също така 
с необходимостта от: Съответствие със стратегическата национална и 
Европейска рамка на политиката за регионално и пространствено 
развитие; 

 Осигуряване на добра информационна основа при обосновка на 
предвижданите интервенции; 

 Максимално придържане към изискванията на съществуващия 
нормативен,  икономически, социален и организационен контекст; 

 
В основата на  стратегическата рамка е амбицията да се постигнат осезаеми и 
устойчиви позитивни резултати в териториалното развитие на община Цар 
Калоян.  Чрез нея се създава нужната планова основа за развитието на 
територията през следващия програмен период, като същата ще се прилага от 
логически и функционално  взаимосвързана и териториално интегрирана 
система от стратегически цели, приоритети и  мерки, насочени както към 
територията на общината като цяло и нейните функционални социално-
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икономически и природни екосистеми, така и към конкретни части на  
общинското пространство, които имат ключова роля в проектираният модел 
на интегрирано  териториално развитие на общината към хоризонта на 
програмния период. 
 
д) мерките за прилагане принципа на партньорство 
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на 
кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и 
икономическите партньори, неправителствените организации, 
представителите на гражданското общество в общината. 
 
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година: 
 
От изложените факти и данни за изпълнението на ПИРО може да се обобщи, 
че през 2021 година са постигнати добри резултати. Видно е, че в различни 
сектори и направления, се очертават трайни тенденции на изменение в 
положителна насока, свързани с разширяване на социалните услуги,  
подпомагане развитието на бизнеса и подобряване на инфраструктурата. 
През 2021 г. Община Цар Калоян е успяла да поддържа относително добро 
ниво на проектна активност.  
Неблагоприятните условия на изолация, в която бяха поставени 
стратегическите партньори на местната изпълнителна власт -
неправителствени организации, читалища, учебни заведения, бизнеса и 
другите публични субекти, поради спазване епидемиологичните мерки във  
връзка с пандемията COVID 19, силно затрудни Община Цар Калоян и я 
принуди да поеме основната тежест по изпълнението на Плана за развитие 
през изтеклата година. 
 

IV. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 
приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера 
на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното 
финансиране: 

 
 

Списък проекти, в които Община Цар Калоян  участва като бенефициент 

 

Наименовани
е на проекта Начало 

Обща 
стойност БФП 

Собствен
о 
съфинан
сиране от 
бенефиц
иента 

Реално 
изплатен
и суми 

Продъ
лжите
лност 
(месец
и) 

Статус на 
изпълнение на 
договора/запо
ведта за БФП 

  Осигуряване 
на топъл обяд 
в община Цар 
Калоян 4.5.2015 15 182,71 15 182,71 0,00 15 182,71 5 

Приключен 
(към датата на 
приключване) 

  „Достоен 
живот за 
всички“ 17.9.2015 497 394,41 497 394,41 0,00 492 397,91 23 

Приключен 
(към датата на 
приключване) 
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"Осигуряване 
на топъл 
обяд"община 
Цар Калоян 1.6.2016 120 655,03 120 655,03 0,00 120 655,03 43 

Приключен 
(към датата на 
приключване) 

  "Подобряване 
на достъпа до 
заетост и 
насърчаване на 
социалното 
включване на 
уязвими групи 
в община "Цар 
Калоян" 10.4.2017 374 046,07 374 046,07 0,00 211 802,36 18 

Приключен 
(към датата на 
приключване) 

  "Рехабилитаци
я и 
благоустроява
не на 
прилежащото 
пространство 
към СОУ 
"Христо Ботев" 
гр. Цар 
Калоян: Първи 
етап- "Игрище 
за мини 
Футбол" 9.5.2019 91 629,67 91 629,67 0,00 91 563,73 36 Сключен 

  РЕКОНСТРУК
ЦИЯ И 
РЕХАБИЛИТА
ЦИЯ НА 
УЛИЧНАТА 
МРЕЖА В 
ОБЩИНА 
ЦАР КАЛОЯН 16.5.2019 

1 087 
451,87 1 087 451,87 0,00 543 725,93 36 Сключен 

  Топъл обяд в 
условията на 
пандемията 
Covid -19  -
Община Цар 
Калоян 4.1.2021 67 194,60 67 194,60 0,00 47 257,80 18 Сключен 

  Патронажна 
грижа + в 
община Цар 
Калоян 18.6.2021 144 925,78 144 925,78 0,00 28 985,15 14 

В изпълнение 
(от дата на 
стартиране) 

   
 
ДА СЕ ДОПЪЛНИ СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ 
РАЗХОДИ ЗА 2021 г. 

V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината. 

Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите 
резултати по изпълнението на ПИРО през 2021 година, която премина в 
условията на епидемична обстановка. Приоритетите и дейностите са в 
изпълнение на цялостния план за развитие на общината и се степенуват 
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според трайността и полезността на последиците от тях за настоящото и 
бъдещето на община Цар Калоян.  
Резултатите по изпълнението на ПИРО за 2021 г. са постигнати с финансови 
средства от общинския бюджет, националния бюджет и проекти по 
Оперативните програми на Европейския съюз.  
Общината натрупа сериозен опит в разработването на проекти и 
административен капацитет за тяхното управление и отчитане и това ще бъде 
в полза за участие и кандидатстване по програми и проекти през новия 
програмен период.  
Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой дейности 
за подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и 
естетизация на селищната среда. Ангажиментите на Общината са свързани с 
поддържането и обновяването на общинската транспортна инфраструктура, 
уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, 
подобряване на управлението на отпадъците, повишаване на енергийната 
ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряването 
на финансови ресурси за развитие на техническата инфраструктура е 
сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната 
значимост за интегрираното социално-икономическо развитие и 
привличането на нови инвеститори в града и общината.  
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, 
за които се търсят възможности за финансиране. 
Препоръки: 
Организационни аспекти - Необходимо е определянето на екип, който да 
отговаря за оперативното изпълнение на програмния документ и който да 
имат нужните човешки и финансови ресурси.  
Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и 
анализиране на информацията, свързана с наблюдението следва да бъдат 
съобразени с Вътрешните правила за дейностите по набиране и съхранение на 
информация, свързана с подготовка и изпълнение на стратегията за 
икономическо развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


