
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,  чл.30, ал.1 и ал.2,т.1 и   чл.32, 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 45-то редовно 

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

на 

25.08.2022 г. /четвъртък/ от 14,00 часа при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

1.Докладна записка, относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново 

към 30. 06. 2022 година. 

     Докладва: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

 2.Докладна записка, относно актуализация на бюджета на община Калояново за 

2022 година. 

     Докладва: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

3.Докладна записка, относно 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 

2022/2023 год. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

 4.Докладна записка, относно упълномощаване на представител на община 

Калояново за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Пловдив и определяне на позицията и мандата по точки посочени в дневния 

ред на заседанието. 

    Вносител:Павел Павлов  – Секретар на общината 

 5.Докладна записка, относно разделяне и промяна на начинът на трайно 

ползване на ПИ с идентификатор 63567.170.29 с НТП пасище, мера, местност 

„ГАБРАКА“ по КККР на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив. 

    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

6.Докладна записка, относно учредяване без търг или конкурс на възмездно 

право на ползване върху поземлен имот 63567.70.114 – публична общинска 

собственост, област Пловдив, община Калояново, с. Ръжево Конаре, м. ДИШЛИЙСКИ 

ЛИВАДИ, начин на трайно ползване – пасище. 

    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

7.Докладна записка, относно отдаване под аренда на ПИ № 63567.96.1; 

63567.250.54; 63567.200.658  по   КККР на с. Ръжево Конаре. 

    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

8.Докладна записка, относно отдаване под аренда на ПИ с идентификатори 

81133.8.13;  81133.10.5; 81133.40.11  по   КККР на село Черноземен. 

    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

9.Докладна записка, относно даване на предварително съгласие от Общински 

съвет-Калояново по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване 

 



на общински ПИ с идентификатори 55926.22.115  и 55926.22.176  по КККР на с. 

Песнопой от Етерично маслодайна култура в начин на трайно ползване „за други 

земеделски нужди“, както и предприемане на действия по бракуване на основание 
чл.18 от ЗСПЗЗ и чл. 26б от ППЗСПЗЗ. 
    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

10.Докладна записка, относно продажба на УПИ XXXVIІI – 704 в кв. 58 по 

плана на село Житница, ЕКАТТЕ 29475, Пловдивска област. 

    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

11.Докладна записка, относно продажба на ПИ 735 в кв. 58 по плана на село 

Житница, ЕКАТТЕ 29475, Пловдивска област.    

    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

12.Докладна записка, относно отдаване под аренда на 22 бр. Поземлени Имота с 

обща площ 475.857 дка, находящи се в местностите „Кисьова кория и                     

„Касап дере“  по КККР на с. Бегово. 

    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

13.Докладна записка, относно отдаване под наем на 1 бр. петно за поставяне на 

преместваемо съоръжение – кафе-автомат и „вендинг“-автомат върху площ от 3.00  

кв.м. на северен тротоар по  улица с осови точки №№ 53-52 пред УПИ I-озеленяване от  

кв.20 по плана на с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив- публична  

общинска собственост. 

    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

14.Докладна записка, относно одобряване по смисъла на чл.129, ал.1 от ЗУТ на 

Подробен Устройствен План ( ПУП) - Парцеларен План (ПП) за „Подземна кабелна 

линия СрН от п/ст 110кV в УПИ 11.152-за фотоволтаична електроцентрала, 

електрическа подстанция и складове (ПИ с идентификатор 24582.11.152) м-т 

„Герена“ до ПИ с идентификатор 24582.7.37, м-т “Караорман““, всички землище 

село Дълго поле, община Калояново, обл. Пловдив. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

15. Докладна записка, относно одобряване по смисъла на чл.129, ал.1 от ЗУТ на 

Подробен Устройствен План     ( ПУП) - Парцеларен План (ПП) за „Подземна кабелна 

линия СрН от п/ст 110кV в УПИ 11.152-за фотоволтаична електроцентрала, 

електрическа подстанция и складове (ПИ с идентификатор 24582.11.152) м-т 

„Герена“ до ПИ с идентификатор 24582.14.163, м-т “Кулата“, всички в землище 

село Дълго поле, община Калояново, обл. Пловдив. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

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

Комплексен Проект по смисъла на чл.150, ал.6 от ЗУТ за ПУП - Парцеларен План (ПП) 

и Технически Инвестиционен проект относно инвестиционно намерение за изграждане 

на  ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ от съществуващ водопровод в ПИ 29475.7.181, 

представляващ път  IV-64232 клас между селата Житница-Ново Железаре с вид 

територия – територия на транспорта и н.тр.п.- за местен път до ПИ 29475.10.152 , 

който е урегулиран за УПИ 10.152- жилищно строителство, местност „Бодурски исаци” 

по КККР на село Житница, община Калояново, обл. Пловдив,. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

17.Докладна записка, относно отпускане на еднократна финансова помощ на 

жители от община Калояново от бюджета на Общински съвет Калояново. 

Вносител:Младен Петров – Председател на ОбС Калояново  

18. Докладна записка, относно даване на съгласие за оформяне и заздравяване на 

общински пътища в землището на с. Калояново, с. Ръжево и с. Ръжево Конаре“  
    Вносител:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 

 



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

Подробен Устройствен План ( ПУП) –Парцеларен План (ПП) относно инвестиционно 

намерение за „Подземна кабелна линия СрН от ПИ с идентификатор 35523.43.6 

землище село Калояново местност „Станев камък“ до п/ст 110кV в УПИ 11.152-за 

фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове (ПИ с 

идентификатор 24582.11.152) землище село Дълго поле местност „Герена“, всички 

в община Калояново, обл. Пловдив. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

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

Подробен Устройствен План ( ПУП) – Парцеларен План (ПП) относно инвестиционно 

намерение за „Подземна кабелна линия СрН от ПИ с идентификатор 63553.6.26 

землище село Ръжево местност „Беговски ливади“ до п/ст 110кV в УПИ 11.152-за 

фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове (ПИ с 

идентификатор 24582.11.152) землище село Дълго поле местност „Герена“, всички 

в община Калояново, обл. Пловдив“ с вносител кмета на общината. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

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

Подробен Устройствен План ( ПУП) – Парцеларен План (ПП) относно инвестиционно 

намерение за „Подземна кабелна линия СрН от ПИ с идентификатор 63567.70.108 

землище село Ръжево Конаре местност „Дишлийски ливади“ до п/ст 110кV в УПИ 

11.152-за фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове 

(ПИ с идентификатор 24582.11.152) землище село Дълго поле местност „Герена“, 

всички в община Калояново, обл. Пловдив. 

Вносител: Виктория Михайлова  – Кмет на общината 

 22.Питания към кмета на общината. 

 
 

  

С уважение,/п/ 

Младен Петров 

Председател на ОбС 


