
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 
 

ДО 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 

И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 

В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.30, ал.1 и ал.2, т.1 и чл.33, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Калояново, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, председателят на Общинския съвет свиква 53-то редовно 

заседание на Общински съвет Калояново в кино-салона на читалището на с.Калояново 

на 

 

23.02.2023г. /четвъртък/ от 14,00 часа при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

1.Докладна записка, относно приемане на Годишен отчет  за изпълнението на  

Програма за управление на Община Калояново за мандат 2021-2023 г.за 2022 г. 

    Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

2.Докладна записка, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и  цени на услуги на 

територията на община Калояново, приета с Решение № 236, взето с Протокол № 29 от 

19.12.2013 год. от заседание на ОбС Калояново. 

     Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

3.Докладна записка, относно приемане на  Отчет за състоянието на общинската 

собственост и за резултатите от нейното управление за 2022 г. в община Калояново. 

     Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

4.Докладна записка, относно отдаване под аренда на ПИ № 55926.22.115  и 

55926.22.176  по КККР на с. Песнопой, обл.Пловдив. 
Вносител: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

5.Докладна записка, относно продажба на ПИ с идентификатор 63567.740.11 по 

КККР на с. Ръжево Конаре, Пловдивска област. 

     Вносител: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

6.Докладна записка, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ УПИ V-555 в кв. 67 по плана на село 

Песнопой, ЕКАТТЕ 55926, Пловдивска област. 

     Вносител: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

7.Докладна записка, относно актуализация на Годишната програма за управление 

и разпореждане с имотите общинска собственост и вземане решение за продажба на 

поземлен  имот с идентификатор 63553.9.30  по КККР на с. Ръжево, област Пловдивска.   

     Вносител: Веселин Бонов  – Зам.кмет на общината 

8.Докладна записка, относно актуализация на Годишната програма за управление 

и разпореждане с имоти общинска собственоскт  и вземане решение за продажба на 

поземлен  имот с идентификатор 63553.15.172  по КККР на с. Ръжево, област 

Пловдивска.. 

    Вносител: Веселин Бонов  – Зам.кмет на общината 

 



9.Докладна записка, относно кандидатстване на община Калояново с проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийната ефективност на сградите на ДГ „ Първи 

юни"с.Дълго поле, ДПЛД „Св. Св. Козма и Дамиан“ с. Горна Махала“, ДГ“ Детски свят“ 

с. Житница, ДГ“ Никола Инджов“ с. Ръжево Конаре и ДГ „Детелина“ с. Калояново“, 

включващо и инвестиции за производство на енергия от ВЕИ „ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна  

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. 

    Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

10. Докладна записка, относно разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-Парцеларен 

План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот с идентификатор 29475.15.470 в  местността 

„Карашлика” по Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри (ККиКР) в землището село 

Житница, община Калояново във връзка с процедура за промяна статута на земята за 

неземеделски нужди. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

11. Докладна записка, относно издаване на разрешение за изработване на 

Подробен Устройствен План ( ПУП) - Парцеларен План (ПП) относно инвестиционнo 

намерениe за „Външно ел. захранване НН за УПИ 88.85-за производствени и 

складови дейности и производство но ел. енергия от ВЕИ-ФЕС“ през имоти 

общинска собственост по ККиКР на село Ръжево Конаре община Калоянов, обл. 

Пловдив. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

12.Докладна записка, относно учредяване право на преминаване през  Поземлен 

Имот с идентификатори 63567.70.112 по Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри 

(КККР) на село Ръжево Конаре, община Калояново 

Вносител: арх. Петър Гигов- Гл.архитект в общината 

13.Докладна записка, относно предложение за предварително съгласуване на 

Схема за монтиране на преместваемо съоръжение – „Павилион за печене и продажба 

на месни заготовки и безалкохолни напитки“   на територията на село Песнопой,  

община Калояново.                              

Вносител: арх. Петър Гигов- Гл.архитект в общината 

14..Питания към кмета на общината. 

 

 

С уважение,/п/ 

Младен Петров: 

Председател на ОбС Калояново 


