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            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от 01.08.2017 г. до 31.01.2018 г. включително 
 

Решение №, 

протокол  и 

дата 

Съдържание  Изпълнение на 

решението 

Отговаря 

и срок на 

изпълнение на 

решението 

Анализ за 

неизпълнение на 

решението 

Адм.акт, 

издаден въз 

основа на 

решението 

/чл.44,ал.1,т.18 

от ЗМСМА/ 
№197 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Отчет за изпълнение на бюджета, сметките 

за средства от Европейския  

съюз и сметките за чужди средства и отчет 

за състоянието на дълга на Община 

Калояново към 31. 12. 2016 година   

 

За сведение – не подлежи 

на изпълнение от ОбА 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Стоян Папазов – 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

 

няма няма 

№198 /прот. 

27/24.08.2017г. 
 Касовото изпълнение на бюджета, 

сметките за средства от Европейския   

съюз и сметките за чужди средства на 

Община Калояново към 30. 06. 2017 година 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

няма няма 

№199 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Даване съгласие по чл. 89 от Закона за 

държавния бюджет  на Република България 

за 2017 г. за трансформиране на целевата 

субсидия от републиканския бюджет за 

капиталови разходи 

 

   Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

няма няма 

№ 200 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Приемане на  Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 9 за   рекламната 

дейност в Община Калояново, приета с 

Решение № 116, взето с Протокол № 

15/15.04.2005 г. на ОбС. 

 

Изпълнено 

Наредбата е 

актуализирана и качена в 

сайта на общината в 

раздел „Общински 

съвет” „Наредби  на 

Общински съвет”. 

Същата с решението е 

изпратена в Районна 

прокуратура Пловдив 

Веселин Бонов – Зам. 

кмет на общината 

 

няма няма 

№ 201 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Решение за осигуряване на допълнителни 

средства за обезпечаване на   учебния 

процес извън определените  по ЕРС за 

съответната дейност. 

 

Изпълнено 

 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 202 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Структура на детски и учебни заведения на 

територията на община    Калояново и 

утвърждаване на групите и паралелките в 

детските градини,  класовете и 

Изпълнено 

 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма  
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полуинтернатните групи под норматив за 

учебната 2017/2018  

  година 

№ 203 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Актуализация на Годишната програма и 

вземане решение за продажба   на УПИ 

VI- общ. в кв. 107 по ПУП на с. Дълго 

поле, област Пловдивска   

 

Изпълнено.  

Издадена е заповед на 

кмета на общината за 

провеждане на търг. 

Търгът е спечелен от 

Стефан Нешков Рангелов 

от с.Дълго поле. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

286/21.09.2017 г. 

на кмета на 

общината за търга. 

Слкючен договор 

за продажба от 

13.11.2017 г. със 

Стефан Рангелов. 

№ 204 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Актуализация на приетата Годишна 

програма и отдаване под  

наем на общински недвижим имот – 

сграда, построена в ПИ с № 047009  

с н.т.п. – Изостав. тр. нас. по КВС на село 

Калояново, Пловдивска област 

 

Изпълнено. 

Издадена е заповед на 

кмета на общината за 

провеждане на търг. 

Търгът е спечелен от ЛБ 

„ФУУДС” ЕООД от 

гр.Пловдив. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

 Заповед № 

286/21.09.2017 г. 

на кмета на 

общината за търга. 

Слкючен договор 

за наем от 

20.11.2017 г. с ЛБ 

„ФУУДС” ЕООД. 

№ 205 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Отдаване под наем  на поземлени  имоти с 

н.т.п. рибарник по КВС   на с. Калояново, 

област Пловдивска   

 

Изпълнено. 

Издадена е заповед на 

кмета на общината за 

провеждане на търг. 

Търгът е спечелен от ЛБ 

„ФУУДС” ЕООД от 

гр.Пловдив. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

286/21.09.2017 г. 

на кмета на 

общината за търга. 

Слкючен договор 

за наем от 

20.11.2017 г. с ЛБ 

„ФУУДС” ЕООД. 

№ 206 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Предоставяне на временен безлихвен заем 

от бюджета на Община Калояново за 2017 

год. на Сдружение „Местна инициативна 

група – МИГ-Община Калояново“, за 

доказване наличието на собствен финансов 

ресурс за управление на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на 

територията на Община Калояново, 

кандидатстваща за финансиране по 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19. 

„Водено от общностите местно развитие“ 

от ПРСР 2014 – 2020. 

Видно от сайта на МЗХ , 

подадения проект е сред 
26-те заявления, които са 

преминали етапа на 

административно 

съответствие, 

допустимост и 

техническа оценка и  са 

включени в списък с 

резервни заявления, за 

които не е наличен 

бюджет 

Младен Петров 

Председател на ОбС 

няма няма 

№ 207 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Отдаване под наем на част от недвижим 

имот публична общинска  собственост в 

село Дълго поле, Община Калояново, 

Пловдивска област 

изпълнено. 

Издадена е заповед на 

кмета на общината за 

провеждане на търг. 

Веселин Бонов  – 

Зам.кмет на общината 

 

няма Заповед № 

286/21.09.2017 г. 

на кмета на 

общината за търга. 
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 Търгът е спечелен от 

Сдружение МИГ- 

община Калояново. 

Слкючен договор 

за наем от 

21.11.2017 г. с 

МИГ. 

№ 208 /прот. 

27/24.08.2017г. 
Учредяване право на преминаване през  

Поземлен Имот №023032  общинска 

собственост по КВС на село Дуванлии.                              

 

изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 292/26. 

09.2017 г. на кмета 

на общината за 

учредяване право 

на преминаване 

върху 10 кв.м. 

през ПИ 023032 по 

КВС с.Дуванлий. 

№ 209 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Приемане на нова Наредба за реда за 

придобиване, управление и         

разпореждане с общинско имущество - 

собственост на Община Калояново 

С писмо изх.№ АК-01-

248#4/20.10.2017 г 

решението бе върнато за 

преразглеждане от 

Областен управител, 

като незаконосъобразно 

в частта на чл.15,ал.1; 

чл.20,ал.4; чл.21, ал.3; 

чл.51,ал.1 и чл.55. В 29-

то заседание на ОбС с 

Решение № 222 от 

26.10.2017 г. ,Наредбата 

бе корегирана и 

одобрена от Областен 

управител. Качена в 

сайта на общината в 

раздел „Общински 

съвет” „Наредби  на 

Общински съвет”. 

Същата с решението е 

изпратена в Районна 

прокуратура Пловдив. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 210 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Приемане на проектобюджета за 2018 

година и актуализирана     прогноза по 

бюджета на Община Калояново в частта за 

местните  дейности за периода 2019 и 2020 

година . 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Стоян Папазов – 

Главен счетоводител в 

общината 

няма няма 

№ 211 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за Регулация и 

Застроявяне (ПУП-ПРЗ) и ПУП-

Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен 

Имот с № 032145  по Карта на 

Възстановената Собственост ( КВС) на 

село Калояново, община Калояново 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

няма Издадена заповед 

на Кмета на 

общината № 

398/06.12.2017 г. 

за одобряване на 

проект в УПИ 

032145-за 
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производствена и 

складова дейност  

№ 212 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Процедура по §8, ал.2,т.1 и ал.3  за  

доброволно прилагане на влязъл в сила 

План за Регулация  за закупуване на 

придаваеми  площи  към УПИ III-15 и УПИ 

Х-15 от квартал 17 по действащ  ПУП  на 

село Иван Вазово, община Калояново 

 

С писмо изх.№ АК-01-

248#4/20.10.2017 г 

Решението бе върнато за 

преразглеждане от 

Областен управител, 

като незаконосъобразно 

в частта на точка 

втора.Самата точка не 

съответстваше на текста 

на решението.  

Прегласува се отново в 

29-то заседание на ОбС и 

с Решение № 223 от 

26.10.2017 г. същото бе 

одобрено.  

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

няма няма 

№ 213 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Учредяване право на преминаване през  

Поземлен Имот № 011031  общинска 

собственост по КВС на село Калояново.        

                        

 

Изпълено Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

няма Издадена заповед 

на Кмета на 

общината № 421 

от 21.12.2017 г. за 

учредяване право 

на прокарване 

върху 72 кв.м през 

ПИ № 011031 

с.Калояново 

№ 214 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Предложение за промяна на действащ ПУП 

(Подробен Устройствен   План) с цел 

промяна в отреждането на имот публична 

общинска  собственост УПИ I- озеленяване 

в ново УПИ I-производствена и  складова 

от квартал  54 по плана  на село Житница 

 

Изпълено Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

няма няма 

№ 215 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители от община  Калояново , 

поради тежко здравословно и финансово 

състояние от бюджета на Общински съвет 

Калояново.  

 

Изпълнено 

По 300,00/триста/ лева, 

изплатени на Николай 

Стоянов от с.Калояново 

и Доньо Ив.Донев от 

с.Иван Вазово ,  от 

касата на общината, като 

средствата са взети от 

„Лимит за помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от Решение № 

151,Протокол 21/23. 

02.2017 г. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново  

няма няма 
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№ 216 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Образуване  на Временна комисия към 

Общински съвет  Калояново 

Изпълнено. 

Проведени три 

заседания. Представен 

отчет на комисията от 

30.11.2017 г. и правно 

становище от адв.Иван 

Б.Маринов 

Пламен Данчев 

Николов – общински 

съветник . 

 

няма няма 

№ 217 /прот. 

28/28.09.2017г. 
Превоз на ученици от населени места, в 

които няма обединено училище до ОУ „Хр. 

Ботев“ – с. Дълго поле, което осъществява 

обучение в съответния клас в съответствие 

с чл. 283, ал. 1 от ЗПУО. 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 218 /прот. 

29/26.10.2017г. 
"Общинска програма за управление на 

отпадъците Община   Калояново за 

периода 2016 – 2020 г." 

 

 

Решението е изпълненo. 

. 

Веселин Бонов – Зам. 

кмет на общината 

 

няма няма 

№ 219 /прот. 

29/26.10.2017г. 
Актуализация на Годишната програма за 

управление и  разпореждане с имотите 

общинска собственост на Община     

Калояново и вземане решение за отдаване 

под наем на част от   недвижим имот 

частна общинска собственост в село 

Житница,  Пловдивска област. 

Решението е в процес на 

изпълнение. 

. 

Веселин Бонов – Зам. 

кмет на общината 

 

няма Предстои тръжна 

процедура. 

№ 220 /прот. 

29/26.10.2017г. 
Процедура по §8, ал.2,т.1 и ал.3  за  

доброволно прилагане на    влязъл в сила 

План за Регулация  за закупуване на 

придаваеми   площи  към УПИ VI-760 от 

квартал 66 по действащ ПУП,    

представляващ ПИ с идентификатор 

63567.401.760 по КККР на село Ръжево 

Конаре, община Калояново 

Изпълнено Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

Няма представен 

проект за одобряване 

няма 

№ 221 /прот. 

29/26.10.2017г. 
Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за Регулация и 

Застроявяне (ПУП-ПРЗ) и ПУП-

Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен 

Имот (ПИ) № 012018,  местност „Кръста“ 

по  Карта на Възстановената Собственост 

(КВС) на село Калояново, община 

Калояново 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

Няма представен 

проект за одобряване 

няма 
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№ 222 /прот. 

29/26.10.2017г. 
Ново обсъждане на Наредба за реда за 

придобиване, управление и            

разпореждане с общинско имущество - 

собственост на Община Калояново, в 

частта й на чл.15,ал.1; чл.20,ал.4; 

чл.21,ал.3;чл.50,        ал.1 и чл.55, приета с 

т.2 на Решение № 209,взето с Протокол № 

28 от 28.09.2017 г. на ОбС. 

Решението е изпълненo. 

Наредбата е 

актуализирана, качена в 

сайта на общината и 

същата е изпратена в 

Районнна прокуратура 

Пловдив с наше писмо 

изх.№ 538/10.11.2017 г. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма няма 

№ 223 /прот. 

29/26.10.2017г. 
Процедура по §8, ал.2,т.1 и ал.3  за  

доброволно прилагане на влязъл в   сила 

План за Регулация  за закупуване на 

придаваеми площи  към УПИ  III-15 и УПИ 

Х-15 от квартал 17 по действащ ПУП  на 

село Иван  Вазово, община Калояново.  

 

Решението е изпълнено. 

Корекция на Решение № 

212 от Протокол № 28 от 

28.09.2017 г., върнато от 

Областен управител за 

прегласуване. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

няма няма 

№ 224 /прот. 

29/26.10.2017г. 
Даване съгласие по чл. 89 от Закона за 

държавния бюджет на  Република България 

за 2017 г. за трансформиране на целевата 

субсидия от републиканския бюджет за 

капиталови разходи 

Изпълнено Веселин Бонов – Зам. 

кмет на общината 

  

няма няма 

№ 225 /прот. 

30/30.11.2017г. 
Предоставяне на имоти с НТП: – полски 

пътища и напоителни канали,    попадащи в 

масиви за ползване и определяне размера 

на наема за  стопанската 2017/2018 год. в 

землищата на община Калояново 

Изпълнено. Подписани 

договори с  наемателите. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината  

 

няма Издадени 

заповеди за 

полски пътища по 

землища с № 402 

до 409/12.12.2017 

година 

№ 226 /прот. 

30/30.11.2017г. 
Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План  за Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-

Парцеларен План   (ПУП-ПП) за  Поземлен 

Имот (ПИ) № 040024,  местност „Горен     

понлук” по Карта на Възстановената 

Собственост (КВС) на село  Дълго поле, 

община Калояново 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината  

Арх.Петър Гигов 

Няма представен 

проект за одобряване 

няма 

№ 227 /прот. 

30/30.11.2017г. 
Даване на съгласие за провеждане на 

процедура по премахване на  опасна сграда 

в УПИ ХХV-118 в квартал 8 по плана на с. 

Дуванлии 

 

Изпълнено. Има 

получени съгласувателни 

писма от БТК, ЕВН и 

ВиК за пристъпване към 

действия за премахване 

на сградата. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината  

 

няма Издадена Заповед 

№ 21 от 

19.01.2018 г.  на 

Кмета на 

общината за 

премахване на 

сградата в срок до 

един месец 

№ 228 /прот. 

30/30.11.2017г. 
Допълнителна площ за изграждане на 

ФСМП към предоставеното им      

безвъзмездно управление на помещения от 

Изпъленено. Решението 

е сканирано и изпратено 

в Министерство на 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината  

 

няма Предстои 

подписване на 

анекс към 
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І-ви и ІІ-ри етаж на сграда   “Районна 

поликлиника” – публична  общинска 

собственост, находяща    се в УПИ V-

поликлиника от кв.53 по ПУП на село 

Калояново, обл.  Пловдивска, ведно с 

прилежащ терен на МИНИСТЕРСТВОТО 

НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. 

Здравеопазването  по 

електронна поща на 

04.01.2018 г. 

договора с МЗ. 

Изчаква се да го 

получим от тях. 

№ 229 /прот. 

30/30.11.2017г. 
Определяне на представител на Община 

Калояново за участие в комисия за 

изработване на областна здравна карта за 

област Пловдив. 

 

Решението е изпълнено. 

Същото е сканирано и 

изпратено  в 

Министерство на 

Здравеопазването ведно 

със заповедтта на кмета 

на общината  по 

електронна поща на 

11.01.2018 г. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

417/18.12.2017 г. 

на кмета на 

общината. 

№ 230 /прот. 

30/30.11.2017г. 
Кандидатстване с проектно предложение: 

"Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища- Път 

PDV–2055  /Път II-64 ж.п.гара Калояново-

Ръжево Конаре - Главатар / от км 0+000 

 до км 4+981”; Път PDV 2056 /II - 64, 

Долна Махала - Граф Игнатиево / Дълго 

поле - Ръжево Конаре/ и Път PDV 2059 /III 

- 642 / Калояново – жп. гара Калояново”.,  

по Подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“, Мярка 7 – 

„Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г.  

Решеанието е 

изпълнено. Следват 

процедури по клаузите в 

договора. 

 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Сключен договор 

№ 16/07/2/0/00762/ 

06.02.2018 г. с 

Държавен фонд 

„Земеделие” по 

проекта на 

стойност 

5 788 099,78 лева 

/пет милиона 

седемстотин и 

деветедесет и 

девет лева и 78 ст./ 

№ 231 /прот. 

31/13.12.2017г. 
Актуализация на бюджета на Община 

Калояново за 2017 година 

Изпълнено.  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 232 /прот. 

31/13.12.2017г. 
Приемане на  отчет за състоянието на 

общинската собственост и за    резултатите 

от нейното управление за 2016 година. 

 

За сведение – не подлежи 

на изпълнение от ОбА 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 233 /прот. 

31/13.12.2017г. 
Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за    Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-

Парцеларен План  (ПУП-ПП) за Поземлен 

Имот с № 032163  по Карта на      

Възстановената Собственост ( КВС) на 

Изпълнено. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

Няма представен 

проект за одобряване 

няма 
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село Калояново, община     Калояново 

№ 234 /прот. 

31/13.12.2017г. 
Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за    Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-

Парцеларен План  (ПУП-ПП) за Поземлен 

Имот с № 031002  по Карта на      

Възстановената Собственост ( КВС) на 

село Калояново, община     Калояново 
 

Изпълнено.. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

Няма представен 

проект за одобряване 

няма 

№ 235 /прот. 

31/13.12.2017г. 
Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за    Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-

Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен 

Имот с № 004190  по Карта на 

Възстановената Собственост ( КВС) на 

село Иван Вазово, община Калояново 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Издадена заповед 

на Кмета на 

общината № 

39/07.02.2018 г. за 

одобряване на 

проект в УПИ 

4.190-за 

производствена и 

складова дейност  

№ 236 /прот. 

31/13.12.2017г. 
Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жител от община  Калояново , 

поради тежко здравословно и финансово 

състояние от бюджета на Общински съвет 

Калояново.  

 

 

Изпълнено. 

300,00 лева, изплатени 

на: Валентина Янкова от 

с.Дълго поле от касата на 

общината, като 

средствата са взети от 

„Лимит за помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от Решение № 

151,Протокол 

21/23.02.2017 г. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма няма 

№ 237 /прот. 

32/25.01.2018г. 
Приемане на Годишен отчет  за 

изпълнението на  Програма за    

управление на Община Калояново за 

мандат 2015-2019 г.за 2017 г. 

 

 

За сведение – не подлежи 

на изпълнение от ОбА  
Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Няма няма 

№ 238 /прот. 

32/25.01.2018г. 
Приемане на Общински   План за младежта 

за 2018 г.  на територията на Община 

Калояново в съответствие с Националната   

стратегия за младежта /2010 – 2020 г./ 

 

В процес на изпълнение.  Веселин Бонов – Зам. 

кмет на общината 

 

няма няма 

№ 239 /прот. 

32/25.01.2018г. 
Промяна на начинът на трайно ползване на  

ПИ № 000102 с НТП пасище, мера, 

местност „Даймян” по картата за 

възстановена  собственост на  с. Горна 

Махала, община Калояново, област 

В процес на 

изпълнение. Предстои 

ново решение на 

Общински съвет за вида 

на собствеността. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 
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Пловдив  

 

 

№ 240 /прот. 

32/25.01.2018г. 
Продажба на движими вещи - общинска 

собственост чрез провеждане  на публичен 

търг 

 

В процес на 

изпълнение. Предстои  

търг. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

43/12.02.2018 г. на 

кмета на община 

Калояново – обява 

за търг на 

20.03.2018 г. 

№ 241 /прот. 

32/25.01.2018г. 
Даване на съгласие за ползване на 

набирателната сметка на община 

Калояново за набиране на средства за 

възстановяване на   православен храм 

„Свети Георги” в с.Черноземен   

 

 

Изпълнено. Петър Карадамянов – 

общински съветник 

няма няма 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 


