
 

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 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Калояново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, председателят на Общинския съвет свиква 35-то редовно заседание на 

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

29.03.2018 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
1.Докладна записка, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Калояново за 2019 година. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

2. Докладна записка, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 

- 2018 г. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 3. Докладна записка, относно предложение  за реализиране на инвестиционно 

намерение за изграждане на захранващ подземен кабел 1кV към ПИ №004190, местност 

„Читаш дере” по КВС на село Иван Вазово във връзка с предстоящо строителство. 

     Докладва: арх.Петър Гигов – Гл.архитект в общината 

 4. Докладна записка, относно учредяване право на преминаване през и реализиране 

на инвестиционно намерение за изграждане на захранващ водопровод през  Поземлени 

Имоти общинска собственост с идентификатори 63567.88.182, 63567.88.83 и 63567.88.56 

по Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри (КККР) на село Ръжево Конаре, община 

Калояново. 

     Докладва: арх.Петър Гигов – Гл.архитект в общината 

5. Докладна записка, относно обявяване на Урегулиран Поземлен Имот I – 

озеленяване  целия с площ от 4548 кв.м. в кв. 54 по ПУП на село Житница, Пловдивска 

област  за частна общинска собственост . 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

6.Докладна записка, относно издаване на запис на заповед от община Калояново в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00762 

от 06.02.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към 

тях на територията на община Калояново”, сключен между Община Калояново и ДФ 

„Земеделие”. 

 Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

7. Докладна записка, относно разделяне на  ПИ № 000190 с НТП пасище, мера, 

местност „Вирът” по картата за възстановена        собственост на  с. Дуванлии, община 

Калояново, област Пловдив.  

     Докладва: Георги Георгиев  – Кмет на общината 

 8.Питания към кмета на общината. 
Младен Петров, 

Председател на ОбС Калояново 

. 

 


