
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 във връзка с чл.35, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Калояново, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет 

свиква 39-то редовно заседание на Общински съвет Калояново в кино-салона на 

читалището на с.Калояново на 

 

31.03.2022г. /четвъртък/ от 14,00 часа при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

 

1.Докладна записка, относно приемане на  отчет за състоянието на общинската 

собственост и за резултатите от нейното управление за 2021 година 

    Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

2.Докладна записка,относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

„План за интегрирано развитие на община Калояново „за периода  2021г. - 2027 г. 

    Вносител: Виктория Махайлова – Кмет на община Калояново 

3. Докладна записка,относно приемане на Общинска програма за закрила на 

детето за 2022 г. 

Вносител: Веселин Бонов –Зам. кмет на община Калояново 

4. Докладна записка,относно приемане на Отчет за дейността на Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за  2021 

г. 

Вносител: Веселин Бонов - Зам. кмет на община Калояново 

5. Докладна записка, относно определяне на маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Калояново. 

    Вносител: Виктория Михайлова – Кмет на община Калояново 

6.Докладна записка, относно информация за изпълнението на общинските 

програми по Закона за енергията от възобновяеми източници за периода 2021 година 

Вносител: Виктория Михайлова – Кмет на община Калояново 

 7.Докладна записка, относно издаване на разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План /ПУП/- Парцеларен План /ПП/ относно инвестиционно намерение за 

„Изграждане на оптична свързаност на БТК ЕАД на БС Cetin 3107 в землището на село 

Дуванлий община Калояново“обл.Пловдив. 

Вносител:Виктория Михайлова – Кмет на община Калояново 

 8.Докладна записка, относно продажба на новообразуван имот №534.8 по плана 

на новообразуваните имоти на местност „Брястова кория“ в землището на с. Отец 

Паисиево, област Пловдивска. 

  Вносител: Веселин Бонов - Зам. кмет на община Калояново 

 



9.Докладна записка, относно продажба на новообразуван имот №533.167 по плана 

на новообразуваните имоти на местност „Юрта“ в землището на с. Отец Паисиево, 

област Пловдивска.   

Вносител: Веселин Бонов - Зам. кмет на община Калояново 

10.Докладна записка, относно продажба на новообразуван имот №533.168 по 

плана на новообразуваните имоти на местност „Юрта“ в землището на с. Отец 

Паисиево, област Пловдивска.   

Вносител: Веселин Бонов - Зам. кмет на община Калояново 

11.Докладна записка, относно продажба на новообразуван имот № 51.45 по плана 

на новообразуваните имоти на местност „Припека/Воден камък“ в землището на с. 

Горна Махала, област Пловдивска.   

 

Вносител: Веселин Бонов - Зам. кмет на община Калояново 

12.Докладна записка, относно продажба на новообразуван имот № 51.47 по плана 

на новообразуваните имоти на местност „Припека/Воден камък“ в землището на с. 

Горна Махала, област Пловдивска.   

Вносител: Веселин Бонов - Зам. кмет на община Калояново 

13.Докладна записка, относно промяна на характера на собствеността на 

недвижим имот публична общинска собственост в землището на  с. Житница. 

Вносител: Веселин Бонов - Зам. кмет на община Калояново 

 14.Докладна записка, 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 29475.17.110 по Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Житница, община Калояново. 

Вносител:Виктория Михайлова – Кмет на община Калояново 

15.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 (ПИ) с идентификатор 29475.16.73,  местност „По 

селото-дюли“ по Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри (КККР) на село Житница, 

община Калояново,като разширение на площадка по смисъла на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 
Вносител:Виктория Михайлова – Кмет на община Калояново 

 16.Докладна записка, относно разрешение за изработване на Подробен 

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

План (ПУП-ПП) за  Поземлени Имоти с идентификатори 63567.88.12,  63567.88.13 и 

63567.88.14 по Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри (КККР) на село Ръжево 

Конаре, община Калояново 

Вносител:Виктория Михайлова – Кмет на община Калояново 

17.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  24582.6.53 местност „Кeйда“ и 

Поземлени Имоти  с идентификатори 24582.7.37, 24582.8.168 и 24582.8.117 местност 

„Караорман“ по Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри (КККР) на землище село 

Дълго  поле, община Калояново“ с вносител кмета на община Калояново“ 

Вносител:Виктория Михайлова – Кмет на общината  

 18.“Питания към кмета на общината“. 

 

С уважение,/п/ 

Младен Петров: 


