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            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от 01.08.2018 г. до 31.01.2019 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/ 
№ 289 /прот. 

40/02.08.2018г. 
Предложение за включване в списъка 

на средищните детски   градини 

и училища на учебни заведения от 

Община Калояново  

 

Изпълнено. Изготвено 

е писмено предложение 

до РУО Пловдив, 

придружено със списък 

за средищните ДГ и ОУ 

с изх.№ 9100-565/08. 

08. 2018 г. 

Веселин Бонов – Зам. 

кмет на общината 

 

няма няма 

№ 290 /прот. 

40/02.08.2018г. 
Решение за осигуряване на 

допълнителни средства за 

обезпечаване  на учебния процес 

извън определените  по ЕРС за 

съответната дейност. 

 

 

Изпълнено. 

Изпратено писмо до 

РУО Пловдив с изх.№ 

9100-639 от 07.08.2018 

г. от общината. 

Решението е променено 

с Решение № 309, 

прието с Протокол № 

43 от 25.10.2018 г. в 

частта на точка първа 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

няма няма 

№ 291 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Калояново за 

периода 01.02.2018 г.  до 31.07.2018 

г.  включително 

 

   Приема се за 

сведение. Не подлежи 

на изпълнение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 292 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Отчет за дейността на Общински 

съвет Калояново и неговите комисии   

за периода от 01.02. 2018 г. до 

31.07.2018 г.  включително 

 

 

Приема се за сведение. 

Не подлежи на 

изпълнение. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма няма 

№ 293 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Касовото изпълнение на бюджета, 

сметките за средства от     

Европейския съюз и сметките за 

чужди средства на Община     

Калояново към 30. 06. 2018 година   

Изпълнено 

 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

няма няма 



2 

 

2 

 

 
№ 294 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за   

продажба на  поземлени  имоти по 

КВС на с. Дуванлии и  село  Горна 

Махала, област Пловдивска   

 

Изпълнено 

 

Веселин Бонов 

Зам.кмет на общината 

 

Няма Заповед № 

305/12.09.2018 г. на 

кмета на общината за 

търга. Слкючени 

договори за продажба 

от 05.11.2018 г. с 

фирма „Арвенсис“ 

ЕООД от с.Горна 

Махала и от 

07.11.2018г. с 

Величко Яков от село 

Житница. 

№ 295 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Отдаване под аренда на ПИ № 

63567.11.95 и 63567.11.97  по КККР 

на с. Ръжево Конаре 

 

Изпълнено.  

 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

 

няма Заповед № 

305/12.09.2018 г. на 

кмета на общината за 

търга. Слкючен 

договор за аренда от 

05.11.2018 г. със 

Светлозар Стоянов от 

Ръжево Конаре. 

№ 296 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Обявяване на Урегулиран Поземлен 

Имот  І – училище в кв. 10    целия с 

площ от 3592 кв.м.  ведно с: МО – 

бивше училище с площ  от 197 кв.м.; 

МО с площ от 37 кв.м. и WC с площ 

от 7  кв.м. по  ПУП на село Главатар, 

Пловдивска област за частна 

общинска  собственост  

Решението е върнато, 

като 

незаконосъобразно. 

Отменено е с Решение 

№ 302, прието с 

Протокол № 42/25.09. 

2018 г. на Общински 

съвет Калояново 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

Върнато от 

Областен 

Управител на 

област Пловдив  с 

писмо изх. № АК 

01-199#5/11.09. 

2018 год. за 

преразглеждане. 

няма 

№ 297 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за   

продажба на поземлен  имот по КВС 

на с. Иван Вазово, област 

Пловдивска   

Решението е върнато, 

като 

незаконосъобразно. 

Отменено е с Решение 

№ 303, прието с 

Протокол № 42/25.09. 

2018 г. на Общински 

съвет Калояново 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

Върнато от 

Областен 

Управител на 

област Пловдив  с 

писмо изх. № АК 

01-199#5/11.09. 

2018 год.за 

преразглеждане. 

няма 

№ 298 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение   за 

възмездно право на строеж върху 

УПИ XX – за трафопост  и подземно 

кабелно трасе   в кв. 13 по ПУП на с. 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

306/12.09.2018 г. на 

кмета на общината за 

търга. Слкючен 

договор за  отстъпено 

право на строеж от 
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Калояново,   област Пловдивска  и 

върху УПИ XVI – за БКТП  в кв. 16 

по ПУП на с. Иван Вазово, област 

Пловдивска  по реда на чл.37, ал. 4, 

т.4 от Закона за общинската 

собственост 

 

28.09.2018 г. с ЕВН за 

с.Калояново и 

сключен договор за 

с.Иван Вазово на 

29.10.2018г. 

№ 299 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за   

продажба на УПИ IV- общ. в кв. 109 

по ПУП на с. Дълго поле,   област 

Пловдивска   

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

 Заповед № 

305/12.09.2018 г. на 

кмета на общината за 

търга. Слкючен 

договор за продажба 

от 01.11.2018 г. със 

Асен Самуилов 

Асенов от с.Дълго 

поле. 

№ 300 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Структура на детски и учебни 

заведения на територията на   

община Калояново и утвърждаване 

на групите и паралелките в    

детските градини, класовете и 

полуинтернатните групи под   

норматив за учебната 2018/2019 

година 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

Няма няма 

№ 301 /прот. 

41/30.08.2018г. 
Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители  от с.Песнапй от 

бюджета на Общински съвет 

Калояново.  

 

Изпълнено. 

По 300,00/триста/ лева, 

изплатени на Николай 

Пирноков от 

с.Песнопой и Стоян 

В.Аврамов от 

с.Песнопой ,  от касата 

на общината, като 

средствата са взети от 

„Лимит за помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от Решение 

№ 262,Протокол 36/26. 

04.2018 г. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма няма 

№ 302 /прот. 

42/25.09.2018г. 
Предложение за ново обсъждане от 

Областен Управител на област 

Пловдив  с писмо изх. № АК 01-

199#5/11.09.2018 год. на  Решение № 

Изпълнено. Решение № 

296, взето с Протокол 

№ 41 от 30.08.2018 г.  е 

отменено. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 
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296, взето с Протокол №41 от 

30.08.2018 г. , като 

незаконосъобразно 
 

№ 303 /прот. 

42/25.09.2018г. 
Предложение за ново обсъждане от 

Областен Управител на област 

Пловдив  с писмо изх. № АК 01-

199#5/11.09.2018 год. на  Решение № 

297, взето с Протокол № 41 от 

30.08.2018 г. , като 

незаконосъобразно 
 

Изпълнено. Решение № 

297, взето с Протокол 

№ 41 от 30.08.2018 г.  е 

отменено. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 304 /прот. 

42/25.09.2018г. 
Приемане на проектобюджета за 

2019 година и  актуализирана 

прогноза по бюджета на Община 

Калояново в  частта за местните 

дейности за периода 2020 и 2021 

година  

 

 

Изпълнено.  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Стоян Папазов –  

 

няма няма 

№ 305 /прот. 

42/25.09.2018г. 
Определяне на части от имоти – публична 

общинска собственост,  находящи се 

в селата Калояново, Житница, Дълго поле, 

Долна  Махала, Бегово, Песнопой, Ръжево 

Конаре, Ръжево, Черноземен,    

Сухозем, Отец Паисиево, Иван Вазово за 

отдаване под наем с   предназначение – 

лекарски и зъболекарски кабинети. 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

378/01.11.2018 г. и № 

08/09.02.2019 г. на 

кмета на общината за 

търга.Проведени два 

търга на 04.12.2018г. 

и 11.02.2019г. и 

слкючени договори за 

наем със всички 

лекари и зъболекари в 

селата, упоменати в 

решението. Издадена 

заповед № 

60/12.02.2019 г. за 

обявяване на 

спечелили търга. 

№ 306 /прот. 

42/25.09.2018г. 
Решение за осигуряване на 

допълнителни средства за     

обезпечаване на учебния процес 

извън определените  по ЕРС за    

съответната дейност в ОУ „Христо 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 
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Смирненски” с.Житница  
 

№ 307 /прот. 

42/25.09.2018г. 
Обявяване на Урегулиран Поземлен 

Имот XV – за търговия и услуги  

целия с площ от 1435 кв.м. в кв. 26 по 

ПУП на село Черноземен, 

Пловдивска област  за частна 

общинска собственост 

 

Изпълено. Имотът е 

обявен за частна 

общинска собсвеност. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 308 /прот. 

42/25.09.2018г. 
Издаване на разрешително на „ЗК- 

Лондон груп” ЕООД за    

водовземане чрез съществуващи 

съоръжения от минерални води –    

находище с. Песнопой - Сондаж № 3 

 

Изпълнено. Издадено 

Разрешително № 1 от 

25.10.2018 г. за 

водовземане на Лондон 

груп „ЕООД  

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Разрешително 

№ 309 /прот. 

43/25.10.2018г. 
Промяна на Решение № 290, взето с 

Протокол № 40/02.08.2018 г. за   

осигуряване на допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния  

процес извън определените  по ЕРС 

за съответната дейност. 

 

Изплънено. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Няма няма 

№ 310 /прот. 

43/25.10.2018г. 
Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба  на УПИ XV – за търговия 

и услуги  целия с площ от 1435 кв.м. 

в кв. 26 по ПУП на село Черноземен, 

Пловдивска област 

 

Изпълено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

398/08.11.2018 г. на 

кмета на общината за 

търга.Проведен търг 

на 11.12.2018г. и 

слкючен договор за 

продажба с Клаудия 

Георгиева Петкова от 

гр.Пловдив на 

27.12.2018 г. 

№ 311 /прот. 

43/25.10.2018г. 
Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за   

продажба на поземлен  имот по КВС 

на с. Калояново, област  Пловдивска   
 

Изпълено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

398/08.11.2018 г. на 

кмета на общината за 

търга.Проведен търг 

на 11.12.2018г. и 

слкючен договор за 

продажба с Минчо 

Минчев Ангелов от 

с.Калояново на 
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27.12.2018 г. 

№ 312 /прот. 

43/25.10.2018г. 
Предложение за промяна на 

действащ ПУП (Подробен 

Устройствен План) на село Житница 

с цел заличаване на предвидени за 

изграждане и нереализирани улици 

по осови точки №№308-309-310-311-

312  и осови точки №№179-194-308 , 

северно и източно на квартал 54, 

гранични за урбанизираната 

територия на село Житница.   

Решението 

върнато, като  

незаконосъобразно и е 

отменено. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

Ввърнато от 

Областен 

управител,  като 

незаконосъобразно,  

съгласно писмо изх. 

№ АК-01-

255#2/08.11. 2018 

г. и  е отменено с 

Решение № 314, 

взето с Протокол 

№ 44/21.11.2018г. 

няма 

№ 313 /прот. 

43/25.10.2018г. 
Приемане на Вътрешни правила за 

организацията и реда за проверка на  

декларации и за установяване на 

конфликт на интереси в Общински 

съвет Калояново 

 

Изпълнено. 

Декларациите са 

попълнени всички 

съветници и кметове на 

населени места и е 

съставен регистър към 

Общински съвет 

Калояново съгласно 

Вътрешните правила. 

Пламен Николов – 

общински съветник 

няма няма 

№ 314 /прот. 

44/21.11.2018г. 
Ново обсъждане  на  Решение № 312, 

взето с Протокол № 43 от 25.10.2018 г. , 

като незаконосъобразно, съгласно писмо 

изх. № АК 01-255#2/08.11.2018 г. на 

Областен управител на област Пловдив. 

 

В процес на 

изпълнение 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

Очаква се на 

04.03.2019 г. ЕСУТ 

към общината да 

вземе решение за 

попълване на 

кадастрална основа 

за два нови имота. 

няма 

№ 315 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Актуализация на бюджета на 

Община Калояново за 2018 година 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината  

Стоян Папазов – 

гл.счетоводител 

 

няма няма 

№ 316 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Приемане на план – сметка и 

определяне размера на такса за   

битови отпадъци за 2019 година. 

 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината  

Стоян Папазов – 

гл.счетоводител 

 

няма няма 

№ 317 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Предоставяне на имоти с н.т.п.  – 

полски пътища и не функциониращи 

напоителни канали по реда на чл. 75б 

Изпълнено. Сключени 

договори с 

наемателите.  

Георги Георгиев – 

Кмет на общината  

 

няма Издадени заповеди на 

кмета на общината с 

№№ от 444-451 от 

17.12.2018 г. за селата 
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от ППЗСПЗЗ   

 

Ив.Вазово, 

От.Паисиево, Ръж. 

Конаре, Д.Поле, 

Черноземен и 

Калояново за 

заплащане на рента 

на лицата ползващи 

полски пътища и 

напоителни канали . 

№ 318 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот, находящ се в село 

Дълго Поле, обл. Пловдивска чрез 

продажба на общинската част от същия, 

а имено 363,030/528 идеални части от 

магазин, със застроена площ от  264 

(двеста шестдесет и четири) кв.м., 

представляващ – масивна двуетажна 

сграда ,ведно с дворно място– частна 

общинска собственост цялото от 380 

кв.м. съставляващо УПИ ІХ– за търговия  

в кв. 77 по ПУП на село Дълго поле, 

ЕКАТТЕ 24582, община Калояново, 

област Пловдив, одобрен със заповед 

ПУП-ПРЗ № 41 от 1987 год. и  № 312/ 

13.09. 2018 год. на Кмета на Община 

Калояново с граници по скица: На изток 

– УПИ  XIІ– за ресторант; На запад – 

улица; На север – улица; На юг – УПИ – 

Х- за обслужващи дейности 

Решението е 

върнато, като  

незаконосъобразно и е 

отменено с Решение № 

324, прието с Протокол 

№ 46/20.12.2018 г. на 

ОбС. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината  

 

Ввърнато от 

Областен 

управител,  като 

незаконосъобразно,  

съгласно писмо изх. 

изх. № АК 01-

293#3/12.12.2018 г. 

на Областен 

управител на област 

Пловдив. 

 

няма 

№ 319 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба на УПИ ІХ- общ. (римско 

девет) целия с площ от 495 

(четиристотин  деветдесет и пет) 

кв.м. в кв. 15  по ПУП на с. Сухозем, 

област Пловдивска   

 
 

Изпълнено. На 

обявения търг на 

11.02.2019 г. не се е 

явил нито един 

кандидат. 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината  

 

няма Заповед № 

8/09.01.2019 г. за 

провеждане на търг 

на 11.02.2019г. 

№ 320 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Предоставяне под наем на общински 

недвижим имот-публична           

Изпълнено. Ще 

бъде сключен договор 

на 01.03.2019 г. с НЧ 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината  

 

няма Заповед № 

8/09.01.2019 г. за 

провеждане на търг 
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общинска собственост в с. Дълго 

поле за развитие на читалищна 

дейност. 

 

„Васил Левски“ 

с.Дълго поле“ след 

изтичане на 

регламентирания срок 

от датата на връчване 

на заповедта за 

обявяване на 

спечелилия търга. 

на 11.02.2019г. 

Заповед № 60 от 

12.02.2019 г. за 

обявяване на 

спечелилите търга. 

 

№ 321 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Одобряване на ПУП-Парцеларен 

План (ПУП-ПП) за изграждане на 

подземно  кабелно трасе КЛ 20кV от 

предвиден за изграждане нов ЖР-

154а в ПИ с идентификатор 

63567.210.857 по КККР на село 

Ръжево Конаре до нов МТП  ПИ № 

001010 по КВС на село Главатар в 

имоти  общинска собственост на 

територията на Община Калояново,  

обл. Пловдивска 

В процес на 

изпълнение. Има 

внесен нов парцеланен 

план. Предстои 

изготвяне на проект за 

одобряване на ПУП. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

няма няма 

№ 322 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Разрешение за изработване на 

Подробен Устройствен План - План 

за Регулация и Застрояване (ПУП-

ПРЗ) и ПУП - Парцеларен План 

(ПУП-ПП) за  Поземлен Имот (ПИ) с 

идентификатор 63567.370.62,  

местност  „Татарско село“ по 

Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на  село Ръжево 

Конаре, община Калояново, част от 

територията на   находище „Инджова 

върба-2“. 

 

В прроцес на 

изпълнениие. Няма 

внесени проекти 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

няма няма 

№ 323 /прот. 

45/29.11.2018г. 
Разрешение за удължаване срока на 

действие на Решение № 106 от 

заседание на Общински Съвет 

Калояново, прието с Протокол 

№14/29.09.2016 г.  и за изработване 

на окончателен проект за Подробен 

Устройствен План - План за 

В прроцес на 

изпълнениие. Няма 

внесени проекти. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма няма 
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Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) 

и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) 

за  Поземлен Имот (ПИ) с 

идентификатор 63567.241.997 в 

местност „Брестака“ и  Поземлени 

Имоти с идентификатори 

63567.370.997, 63567.370.998, 

63567.370.999, 63567.370.1001, 

63567.370.1003 и 63567.370.1004, 

местност „Татарско село“, общинска 

собственост по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) на 

село Ръжево Конаре, община 

Калояново, част от територията на  

находище „Инджова върба-2“ във 

връзка с процедура за промяна 

статута на земята. 

 
№ 324 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Ново обсъждане  на  Решение № 318, 

взето с Протокол № 45 от  29.11. 

2018 г. , като незаконосъобразно, 

съгласно писмо изх. № АК 01-

293#3/12.12.2018 г. на Областен 

управител на област Пловдив. 

 

Решението отменя 

Решение № 318, взето с 

Протокол № 45 от 29. 

11.2018 г. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 325 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот, находящ се в село 

Дълго Поле, обл. Пловдивска чрез 

продажба на общинската част от същия, 

а имено 363,030/528 идеални части от 

магазин, със застроена площ от  264 

(двеста шестдесет и четири) кв.м., 

представляващ – масивна двуетажна 

сграда ,ведно с дворно място– частна 

общинска собственост цялото от 380 

кв.м. съставляващо УПИ ІХ– за търговия  

в кв. 77 по ПУП на село Дълго поле, 

ЕКАТТЕ 24582, община Калояново, 

област Пловдив, одобрен със заповед 

Изпълнено Георги Георгиев  – 

Кмет на общината  

 

няма Сключен договор с 

фирма „ПЕГОТ“ ООД 

гр.Пловдив за 

прекратяване на 

съсобствеността с 

общината. 
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ПУП-ПРЗ № 41 от 1987 год. и  № 312/ 

13.09. 2018 год. на Кмета на Община 

Калояново с граници по скица: На изток 

– УПИ  XIІ– за ресторант; На запад – 

улица; На север – улица; На юг – УПИ – 

Х- за обслужващи дейности 
№ 326 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Определяне на маломерни имоти от 

общинския поземлен   фонд, 

находящи се в землищата на Община 

Калояново 

 

Изпълнено. 

Очакваме подаване на 

заявления от граждани. 

Георги Георгиев  – 

Кмет на общината  

 

няма няма 

№ 327 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Процедура по §8, ал.2,т.1 и ал.3  за  

доброволно прилагане на влязъл в 

сила План за Регулация  за 

закупуване на придаваема площ  към 

УПИ III-128 от квартал 15 по 

действащ ПУП  на село Отец 

Паисиево, община Калояново. 

В процес на 

изпълнение. Има 

внесено искане от 

собствениците за 

закупуване на 

придаваема площ. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма няма 

№ 328 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Предложение за промяна на 

действащ ПУП-ПР (Подробен 

Устройствен План-План за 

Регулация) на Гара Калояново с цел 

обособяване на прилежащи 

територии по смисъла на Закона за 

Железопътния Транспорт (ЗЖТ)  

около съществуваща железопътна 

инфраструктура, собственост на ДП 

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“ в 

самостоятелен УПИ като попълване 

на одобрен със Заповеди №№459 и 

4896 / 11.12.1933г  Регулационен 

План (РП). 

В процес на 

изпълнение. Няма 

внесени проекти. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма няма 

№ 329 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Предложение за промяна на 

действащ ПУП-ПРЗ (Подробен 

Устройствен План-План за Регулация 

и Застрояване) на село Долна махала 

В процес на 

изпълнение. Няма 

внесени проекти. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма няма 
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с цел обособяване на прилежащи 

територии по смисъла на Закона за 

Железопътния Транспорт (ЗЖТ)  

около съществуваща железопътна 

инфраструктура, собственост на ДП 

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“ в 

самостоятелен УПИ като попълване 

на одобрен със Заповед №140 / 

14.11.1988 г.  ПУП-ПРЗ.  

 
№ 330 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Предложение за промяна на 

действащ ПУП-ПРЗ (Подробен 

Устройствен План-План за Регулация 

и Застрояване) на село Горна махала 

с цел обособяване на прилежащи 

територии по смисъла на Закона за 

Железопътния Транспорт (ЗЖТ)  

около съществуваща железопътна 

инфраструктура, собственост на ДП 

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“ в 

самостоятелен УПИ като попълване 

на одобрен със Заповед №9 / 

15.01.1997г  ПУП-ПРЗ.  
 

В процес на 

изпълнение. Няма 

внесени проекти. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма няма 

№ 331 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители  от Община 

Калояново от бюджета на Общински 

съвет Калояново.  

 

 

Изпълнено. 

По 500,00/петстотин/ 

лева, изплатени на 

Емран Спасов Ламбов 

от с.Дълго поле и 

Иванка Найденова 

Толумова  от с.Ръжево 

Конаре,  от касата на 

общината, като 

средствата са взети от 

„Лимит за помощи по 

решение на ОбС, 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма няма 
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т.1.3.16.7. от Решение 

№ 262,Протокол 36/26. 

04.2018 г. 
№ 332 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Разрешение за изработване на 

Подробен Устройствен План-План за 

Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) 

и ПУП-Парцеларен План (ПУП-ПП) 

за  проектен Поземлен Имот (ПИ) № 

022015, част от ПИ № 022005 в  

местността „Язлата” по Карта на 

Възстановената Собственост (КВС) 

на село Дуванлии, община Калояново 

В процес на 

изпълнение. Няма 

внесени проекти за 

одобрение на ПУП. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма няма 

№ 333 /прот. 

46/20.12.2018г. 
Вземане решение за възлагане на 

обществен превоз на пътници по     

автобусна линия с. Житница – гара 

Калояново, от общинска транспортна  

схема на община Калояново   

 

Изпълнено Веселин Бонов – Зам. 

кмет на общината 

 

няма Предстои сключване 

на договор с фирма 

„Хебрусбус“. 

№ 334 /прот. 

47/31.01.2019г. 
Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за 

определяне размера на местните 

данъци в Община Калояново 

Изпълнено.Наредба

та е актуализирана 

и качена в сайта на 

общината на 

18.02.2019 г., 

съгласно 

решението. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

няма няма 

№ 335 /прот. 

47/31.01.2019г. 
Приемане на Годишен отчет  за 

изпълнението на  Програма за   

управление на Община Калояново за 

мандат 2015-2019 г.за 2018 г. 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

няма няма 

№ 336 /прот. 

47/31.01.2019г. 
Определяне на размера на трудовото 

възнаграждение на кмет на    община 

и кметове на кметства  в Община 

Калояново.  

 

Изпълнено. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

няма няма 

№ 337 /прот. 

47/31.01.2019г. 
Приемане на Общински   План за 

младежта за 2019 г.  на територията 

на Община Калояново в съответствие 

Изпълнено. Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

няма няма 
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с Националната стратегия за 

младежта /2010 – 2020 г./ 
№ 338 /прот. 

47/31.01.2019г. 
Приемане на План за действие на 

община Калояново за периода 2019 

г.-2020 г.  в изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране 

на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите 

ситуация за периода   2014 г. – 2020 г. 

Изпълнено. Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

няма няма 

№ 339 /прот. 

47/31.01.2019г. 
Предоставяне на свободни общински 

пасища и мери за ползване за   

стопанската 2019-2020 година, 

приемане на списъците на имотите  

за общо и индивидуално ползване, 

годишния план за паша и  определяне 

на правила за ползването общинските 

пасища и мери 

Изпълнено. 

Предстои 

процедура от 

01.03.2019 г., като 

се очаква подаване 

на заявления от 

животновъди. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

няма няма 

№ 340 /прот. 

47/31.01.2019г. 
Приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с  имоти- 

общинска собственост за 2019 година 

на Община Калояново 

Изпълнено. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

няма няма 

№ 341 /прот. 

47/31.01.2019г. 
Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители  от  Община 

Калояново от бюджета на Общински 

съвет Калояново.  

 

 

Изпълнено. 

По 300,00/триста/ лева, 

изплатени на Тодорка 

Петкова от с.Житница, 

Таня Михайлова от 

с.Горна Махала  и 

Костадин Талев  от 

с.Калояново,  от касата 

на общината, като 

средствата са взети от 

„Лимит за помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от Решение 

№ 262,Протокол 36/26. 

04.2018 г. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма няма 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

О Т Ч Е Т / за информация/ 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново, които са били в процес на изпълнение от предишния отчет за шестмесечието 

01.02.2018г. до 31.08.2018 г. 
 

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/ 
      

№ 286 /прот. 

39/12.07.2018

г. 

Предложение за откриване на 

процедура за частична промяна в 

действащ ПУП-ПРЗ за част от квартал 

41, УПИ II-зеленина по плана  на село 

Калояново с цел разделянето му на два 

УПИ-та.  
                             

 

Изпълнено Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

няма Заповед 

№303/10.09.2018г. 

№ 287 /прот. 

39/12.07.2018

г. 

Актуализация на Годишната програма 

и вземане решение за продажба на 

новообразуван имот №533.152 по 

плана на новообразуваните имоти на 

местност „Юрта“ на с. Отец Паисиево, 

област Пловдивска   

 

Изпълнено. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 

305/12.09.2018 г. 

на кмета на 

общината за търга. 

Слкючен договор 

за продажба от 

06.11.2018 г. с 

Ваня Георгиева 

Спасова от 

с.Царацово 

№ 288 /прот. 

39/12.07.2018

г. 

Предложение за промяна на действащ 

ПУП (Подробен Устройствен  План) с 

цел промяна в отреждането на имот 

общинска собственост УПИ XV-

озеленяване в ново УПИ XV-за 

търговия и услуги от квартал   26 по 

плана на село Черноземен.   
 

Изпълнено Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

няма Зап. 

№302/10.09.2018г. 

      

 

 


