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            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от 01.07. 2022 г. до 31.12. 2022 г. включително 
 

Решение №, 

протокол  и 

дата 

Съдържание  Изпълнение на 

решението 

Отговаря 

и срок на 

изпълнение на 

решението 

Адм.акт, издаден въз 

основа на решението 

/чл.44,ал.1,т.18 от 

ЗМСМА/ 

№319/прот.44/ 

21.07.2022г. 

 Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Калояново за периода  

01.01.2022г.  до 30.06.2022 г.  

включително 

 

 

За сведение-не 

подлежи на 

изпълнение от ОбА 

Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

няма 

№320/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Отчет за дейността на Общински съвет 

Калояново и неговите комисии          

за периода от 01.01. 2022 г. до 

30.06.2022 г.  включително 

 

За сведение – 

не подлежи на 

изпълнение от ОбА 

Вносител-Младен 

Петров-Председател 

на ОбС Калояново 

няма 

№321/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Касовото 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. 2021 

година   

 

Изпълнено Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

няма 

№323/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители  от Община Калояново 

от бюджета на Общински съвет 

Калояново.  

Изпълнено: 

1.Доньо Иванов 

Донев, от с.Иван 

Вазово, 300,00 лева/ 

2.Илина Шахънска   

от с.Калояново 

300,00 лева 

Младен Петров-

Председател на ОбС  

                няма 

№324/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Продажба на УПИ ІI 731, за жил. 

строителство в кв. 64 по плана на 

  село Житница, ЕКАТТЕ 29475, 

Пловдивска област 

Изпълнено Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

Заповед № РД 374 

Договор от 10.10.2022г.  с 

Франц Иванов Иванов 

№325/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Продажба на УПИ І 732, за жил. 

строителство в кв. 65 по плана на 

  село Житница, ЕКАТТЕ 29475, 

Пловдивска област 

Изпълнено Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

Заповед № РД 374 

Договор от 07.10.2022г. с  

Мария Иванова Иванова  
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№326/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Продажба на УПИ ІI 733, за жил. 

строителство в кв. 65 по плана на 

  село Житница, ЕКАТТЕ 29475, 

Пловдивска област 

Изпълнено Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

Заповед № РД 374 

Договор от 7.10.2022г.  с 

Мария Иванова Иванова 

№327/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Вземане на решение за учредяване на 

право на строеж без търг или конкурс 

върху имоти частна общинска 

собственост за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала(ФЕЦ), 

както и на прилежаща техническа 

инфраструктура 

Изпълнено Веселин Бонов – 

зам.кмет на 

общината  

 

Заповед № РД 

366/1.08.2022г. 

Договор от 9.08.2022г.  с  

ГАЛАКСИ РЕ ООД 

№328/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Издаване на разрешение за изработване 

на Подробен Устройствен План ( ПУП) - 

Парцеларен План (ПП) относно 

инвестиционно намерение за Трасе 

кабелна линия 20кV от ЖР №63, 

извод „Дуванлии-Черноземен“ до ТП 

„ФЕЦ 3х1000кVА, находящ се в ПИ с 

идентификатор 29475.4.125 по ККиКР 

на село Житница община Калояново, 

обл. Пловдив. 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 

№329/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Издаване на разрешение за изработване 

на Подробен Устройствен План ( ПУП) - 

Парцеларен План (ПП) относно две 

инвестиционни намерения за „Трасе 

кабелна линия НН от ТП на ТНН 

„Стопански двор“ извод ВС КЛ/ВЛ 

Ръжево Конаре, П/Ст“Черноземен“ до 

ел.табло в ПИ с идентификатор 

63567.88.829“ и „Трасе водопровод от 

съществуваща водопроводна мрежа в 

ПИ с идентификатор 63567.88.30 до 

ПИ с идентификато 63567.88.829“ 

всички по ККиКР на село Ръжево 

Конаре, община Калояново, обл. 

Пловдив. 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 

№330/прот.44/ 

21.07.2022г. 

Одобряване по смисъла на чл.129, ал.1 

от ЗУТ на Подробен Устройствен План 

(ПУП) - Парцеларен План (ПП) за  

„Изграждане на оптична свързаност 

на БТК ЕАД  на БС Cetin 3107 в 

Изпълнено 

Разрешение 

за строеж 

№46/10.10.2022г. 

 

Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

няма 
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землището на село Дуванлии  община 
Калояново“, обл. Пловдив. 

 

№331/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Касовото изпълнение на бюджета, 

сметките за средства от Европейския 

съюз и сметките за чужди средства на 

Община         Калояново към 30. 06. 2022 

година   

Изпълнено Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 

№332/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Актуализация на бюджета на община 

Калояново за 2022 година 

Изпълнено Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 

№335/прот.45/ 

25.08.2022г. 

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   

 

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма 

№336/прот.45/ 

25.08.2022г. 

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 

 

Изпълнено 

 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД 

415/14.09.2022 

Договор от 30.09.2022г. 

С Иван Николов Чомаков 
 

№337/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Отдаване под аренда на ПИ № 

63567.96.1; 63567.250.54; 63567.200.658 

по   КККР на с. Ръжево Конаре  

 

Изпълнено 

 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед 461/11.10.2022г. 

Договор от 12.12.2022г. с 

Борислав Емилов Симеонов, 

Живко Илиев Желязков и 

Илия Николов Сейменски 

№338/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Отдаване под аренда на ПИ с 

идентификатори 81133.8.13; 81133.10.5;   

81133.40.11  по   КККР на село 

Черноземен . 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед 461/11.10.2022г 

Договор от 12.12.2022г. с 

Димитър Юнаков ЕООД, 

Красимир Георгиев 

Карадамянов 

За имот 81133.10.5 – няма 

участници 

№339/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Даване на предварително съгласие от 

Общински съвет-Калояново по реда на 

чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна начина 

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

няма 
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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    
 

 

№340/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Продажба на УПИ XXXVIІI – 704 в кв. 

58 по плана на село Житница,           

ЕКАТТЕ 29475, Пловдивска област    
 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД 

461/11.10.2022Г 

Договор от 12.12.2022г. с 

ВИКТОРИЯ ИСТЕЙТ 

ЕООД 

№341/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Продажба на ПИ 735 в кв. 58 по плана 

на село Житница, ЕКАТТЕ 29475, 

Пловдивска област 

 

 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД 

461/11.10.2022г 

Договор от 12.12.2022г. с 

ВИКТОРИЯ ИСТЕЙТ 

ЕООД 

№342/прот.45/ 

25.08.2022г. 

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 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД 

461/11.10.2022г 

Договор от 12.12.2022г. с 

ОГИ ИМПЕКС ЕООД 

№343/прот.45/ 

25.08.2022г. 

 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. 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № РД 

461/11.10.2022г 

Договор от 12.12.2022г. с 

Илия Атанасов Ангелов 

№344/прот.45/ 

25.08.2022г. 

 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 

Изпълнено 

Разрешение за 

строеж 

№61/17.11.2022г. 

Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 
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24582.7.37, м-т “Караорман““, всички в 

землище село Дълго поле, община 

Калояново, обл. Пловдив. 

 

№345/прот.45/ 

25.08.2022г. 

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. 

Изпълнено 

Разрешение за 

строеж 

№60/17.11.2022г. 

Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 

№346/прот.45/ 

25.08.2022г. 

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. 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 

№347/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители  от община Калояново, 

от бюджета на Общински съвет 

Калояново.  

 

Изпълнено 

1.Димитър Илиев 

Бахчевански, ЕГН 

710914ххх от 

с.Ръжево Конаре, 

ул.“6-та“ № 2  в 

размер на 300,00 

лева/триста  лева/ 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

 

няма 
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2.Венко Георгиев 

Симов ЕГН 

370104хххх, 

ул.“Елин Пелин“ № 5   

в размер на 300,00 

лева/триста  лева/ 

№348/прот.45/ 

25.08.2022г. 

Даване на съгласие за оформяне и 

заздравяване на общински пътища  в 

землището на с. Калояново, с. Ръжево и 

с. Ръжево Конаре  

 

 

изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма 

№349/прот.45/ 

25.08.2022г. 

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. 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 

№350/прот.45/ 

25.08.2022г. 

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. 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– кмет на общината  

 

няма 

№351/прот.45/ Издаване на разрешение за изработване Тече процедура Виктория Михайлова няма 
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25.08.2022г. 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. 

– кмет на общината  

 

№352/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Отдаване под аренда на 37 бр. 

Поземлени Имота с обща площ 113.543 

дка, находящи се в землището на с. Отец 

Паисиево 

 

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Обявен търг със Заповед № 

РД 562/9.12.2022г. 

№353/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Учредяване без търг или конкурс на 

възмездно право на ползване върху  

Поземлен имот с идентификатор 

03085.7.71 – публична общинска 

собственост с площ от 1296 кв.м., област 

Пловдив, община Калояново, с. Бегово, 

м. ВИШНИТЕ, начин на трайно 

ползване – пасище 

 

изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД 

465/12.10.2022Г 

Договор от 27.10.2022г. с 

 Надежда Иванова Митова 

№354/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Учредяване право на ползване за 

устройване на 50 броя пчелни  семейства 

върху общински поземлен имот с 

идентификатор 32038.13.12  по КККР на 

с.Иван Вазово  за срок от 5 години  

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД 

466/12.10.2022Г 

Договор от 27.10.2022г. с  

Надежда Иванова Митова 

№355/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Промяна на начинът на трайно ползване 

на  Поземлен имот с   идентификатор 

63553.9.30 с НТП пасище, мера, 

местност „Плоска ” по КККР на с. 

Ръжево, община Калояново,  област 

Пловдив 

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма 

№356/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Промяна на начинът на трайно ползване 

на  Поземлен имот с          

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

няма 
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идентификатор 63553.15.172 с НТП 

пасище, мера, местност „Вълкова           

могила ” по КККР на с. Ръжево, община 

Калояново,  област Пловдив 

 

общината 

 

№357/прот.46/ 

29.09.2022г. 

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 

32038.10.227 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри  ( КККР)  в 

землището на село Иван Вазово, 

Община Калояново във връзка с 

промяна функционалното 

предназначението на земята за  

неземеделски нужди. 

 

Не е представен 

ПУП-ПП за 

одобряване 

Виктория Михайлова 

–Кмет на общината 

 

няма 

№358/прот.46/ 

29.09.2022г. 

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 

63553.17.1 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри  ( КККР)  в 

землището на село Ръжево, м-

т“Маламица“, община Калояново във 

връзка с промяна функционалното 

предназначението на земята за  

неземеделски нужди. 

 

Изпълнено Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общинанта 

 

Заповед № РД-

548/05.12.2022г 

№359/прот.46/ 

29.09.2022г. 

 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 

63553.18.1 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри  ( КККР)  в 

землището на село Ръжево, м-

т“Тировете“ Община Калояново във 

връзка с промяна функционалното 

Изпълнено Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-

546/05.12.2022г 
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предназначението на земята за  

неземеделски нужди. 

 

№360/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-

Парцеларен План (ПУП-ПП) за 

Поземлен Имоти с идентификато 

63553.6.26 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри  ( КККР)  в 

землището на село Ръжево, м-

т“Беговски ливади“ Община Калояново 

във връзка с промяна функционалното 

предназначението на земята за  

неземеделски нужди. 

 

Изпълнено Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-

549/05.12.2022г 

№361/прот.46/ 

29.09.2022г. 

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 

35523.43.6, 35523.43.35 и 35523.43.60 по 

Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри  ( КККР)  в землището на село 

Калояново, м-т“Станев камък“ Община 

Калояново във връзка с промяна 

функционалното предназначението на 

земята за  неземеделски нужди. 

 

Изпълнено Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-

551/05.12.2022г 

№362/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Учредяване право на преминаване през  

Поземлен Имот с идентификатор 

29475.7.181-общинска собственост, вид 

територия-територия на транспорта, 

НТП-за местен път по Кадастрална 

Карта и Кадастрални Регистри (КККР) 

на село Житница, община Калояново. 

 

Тече процедура арх.Петър Гигов-

Гл.архитект в 

общината 

няма 

№363/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Учредяване право на 

преминаване през  Поземлени Имоти с 

идентификатори  24582.14.158 и 

24582.14.104-общинска собственост, вид 

Тече процедура Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

 

няма 
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територия-територия заета от вода и 

водни обекти и НТП напоителен канал 

по Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Дълго поле, м-

т“Кулата“, община Калояново. 

 

№364/прот46/ 

29.09.2022г. 

Приемане на проекто-бюджета за 2023 

година и актуализирана прогноза по 

бюджета на Община Калояново в частта 

за местните дейности за периода 2024 и 

2025 година . 

 

Изпълнено Виктория 

Михайлова—Кмет на 

общината 

няма 

№365/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Одобряване по смисъла на чл.129, ал.1 

от ЗУТ на Подробени Устройствени 

Планове     ( ПУП) - Парцеларни 

Планове (ПП) за: 

 А. „Трасе кабелна линия НН 

от ТП на ТНН „Стопански двор“ 

извод ВС КЛ/ВЛ Ръжево Конаре, 

П/Ст“Черноземен“ до ел.табло в ПИ с 

идентификатор 63567.88.829“ по 

ККиКР на село Ръжево Конаре община 

Калояново. 

Б. „Трасе водопровод от 

съществуваща водопроводна мрежа в 

ПИ с  идентификатор 63567.88.30 до 

ПИ с идентификатор 63567.88.829“ по 

ККиКР на село Ръжево Конаре, община 

Калояново. 

 

Изпълнено Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

 

 

№366/прот.46/ 

29.09.2022г. 

Отпускане на еднократна финансова 

помощ на жители от община Калояново 

от бюджета на Общински съвет 

Калояново. 

 

Изпълнено. 

1.Елена Божилова 

Талева, 

ЕГН610927**** от 

с.Калояново, 

ул.“Родопи“№3, в 

размер на 

300,00лв./триста лв./ 

2.Маргарита 

Николова 

Найденова,ЕГН7703

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма 
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21**** от с. 

Калояново, 

ул.“Петър 

Берон“№16, в размер 

на 300,00 /триста/лв. 

3.Вера Бентова 

Герова, 

ЕГН510227**** от 

с.Калояново, ул. 

„Вихър“ №6, в 

размер на 300,00 

/триста/лв. 

 

№367/прот.47/ 

27.10.2022г. 

Отдаване под наем на части от 

недвижими имоти – публична общинска 

собственост за пощенски услуги. 

 

Изпълнено. Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

 

№368/прот.47/ 

27.10.2022г. 

Промяна на характера на собствеността 

на недвижим имот публична общинска 

собственост в землището на  с. Ръжево 

Конаре,   област Пловдивска. 

 

Изпълнено. Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма 

№369/прот.47/ 

27.10.2022г. 

Продажба на УПИ VIІ 475 и УПИ VIІI 

475 в кв. 58 по плана на село Иван 

Вазово, община Калояново, Пловдивска 

област. 

Тече процедура Веселин Бонов-

Зам.кмет на 

общината 

 

Обявен Търг със Заповед 

№ РД 562/9.12.2022г. 

№370/прот.47/ 

27.10.2022г. 

Актуализация на Годишната програма и 

вземане решение за продажба на  УПИ  

II, III, IV, V, VIII, IX, X и XI в кв. 108 по 

плана на с. Дълго поле, Пловдивска 

област. 

 

Тече процедура Веселин Бонов-

Зам.кмет на 

общината 

 

Обявен Търг със Заповед 

№ РД 562/9.12.2022г. 

№371/прот.47/ 

27.10.2022г. 

Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за  Регулация 

и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-

Парцеларен План (ПУП-ПП) за част от 

Поземлен Имот с идентификатор 

24582.14.1 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри  ( КККР)  на 

землището на село Дълго поле, Община 

Калояново във връзка с промяна 

Тече процедура Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

 

няма 
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функционалното предназначението на 

земята за  неземеделски нужди.    

 

№372/прот.47/ 

27.10.2022г. 

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 

63567.70.108 в  местността „Дишлийски 

ливади” по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (ККиКР) в 

землището село Ръжево Конаре, община 

Калояново във връзка с процедура за 

промяна статута на земята за 

неземеделски нужди. 

 

Изпълнено Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-

550/05.12.2022г 

№373/прот.47/ 

27.10.2022г. 

Предложение за благоустрояване на 

площадно пространство пред църквата в 

с.Житница. 

 

Тече процедура арх.Петър Гигов-

гл.архитект в 

общината 

няма 

№374/прот.47/ 

27.10.2022г. 

Отпускане на еднократна финансова 

помощ на жител от общината от 

бюджета на Общински съвет Калояново 

. 

 

Изпълнено. 

1.Мартин Антонов 

ЕГН064901****, с. 

Житница, ул. „20-

та“№3, в размер на 

500,00/петстотин/лв. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма 

№375/прот.47/ 

27.10.2022г. 

Изпълнение на проект „Широкомащабно 

разгръщане на цифрова инфраструктура 

на територията на България " от Плана 

за възстановяване и устойчивост. 

 

Изпълнено Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№376/прот.47 

27.10.2022г. 

Актуализация бюджета на община 

Калояново. 

Изпълнено. Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

няма 

№377/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Предоставяне под наем на имоти с начин 

на трайно ползване(НТП) полски 

пътища и напоителни канали, съгласно 

Закона за  собствеността и ползването на 

земеделските земи. 

Изпълнено. Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 
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№378/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Кандидатстване на Община 

Калояново с проектно предложение 

по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-

2.001 „Грижа в дома” по Програма 

„Развитие на човешките                        

ресурси „2021-2027 г. 

 

В процес на 

изпълнение 

Милена Станева няма 

№379/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Определяне на дейността по 

предоставянето на топъл обяд като 

местна дейност по смисъла на 

Закона за публичните финанси на 

територията на Община Калояново и 

даване на съгласие за 

кандидатстване по процедура за 

директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по 

операция BG05SFPR003-1.001 – 

„Топъл обяд“, финансирана от  

Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027г. 

от Европейски социален фонд плюс. 

 

В процес на 

изпълнение 

Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

 

 

№380/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Промяна на характера на собствеността 

на недвижим имот публична общинска 

собственост в землището на  с. 

Ръжево,област Пловдивска. 

 

Изпълнено. Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма 

№381/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Промяна на характера на собствеността 

на недвижим имот публична общинска 

собственост в землището на  с. Ръжево, 

м-т „Вълкова могила“    обл.Пловдив. 

 

Изпълнено. Веселин Бонов- - 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма 

№382/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Продажба на УПИ XII- държ. и УПИ 

XXXIII-държ.  в кв. 96 по ПУП на с. 

Калояново, област Пловдивска   

 

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Обявен Търг със Заповед 

№ РД 562/9.12.2022г. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/a0e7a37c-8745-4992-9a28-52759fa82011
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/a0e7a37c-8745-4992-9a28-52759fa82011
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/a0e7a37c-8745-4992-9a28-52759fa82011
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№385/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Възлагане  обществен превоз на пътници 

по автобусни линии от утвърдена 

Областната транспортна схема- квота на 

община Калояново и от Общинска 

транспортна схема на община 

Калояново. 

 

В процес на 

изпълнение 

Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

Обявяване на Обществена 

поръчка 

№386/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Относно  удължаване предоставянето на 

услугите по процедура BG05M9OP001-

6.002 "Патронажна грижа +" 

 

Изпълнено 

Допълнително 

спозарумение № 1 от 

17.11.2022г. към 

Договор № 

BG05M9OP001-

6.002-0205-C01 

Виктория 

Михайлова-Кмет на 

общината 

М.Станева 

 

№387/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Провеждане на процедура по 

премахване на опасна сграда  с площ 108 

кв.м.(със сигнатура по скица МЖ), 

построена в западната част на Поземлен 

Имот 1243  в кв. 41(четиридесет и 

първи) по ПУП на село Калояново, 

Пловдивска област 

 

Изпълнено. Веселин Бонов-

Зам.кмет на 

общината 

 

 

№388/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Предложение за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на държавата 

на язовири – публична общинска 

собственост на основание чл.19а от 

Закона за водите. 

 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№389/прот.48/ 

24.11.2022г. 

Издаване на разрешение за изработване 

на Подробен Устройствен План ( ПУП) - 

Парцеларен План (ПП), относно 

инвестиционно намерение за Подземна 

кабелна линия НН от съществуващ 

ТП до ПИ с идентификатор 

29475.10.145,  урегулиран за УПИ 

10.70-за жил. строителство, м-т 

„Бодурски исаци“  в землище село 

Житница, община Калояново, обл. 

Пловдив. 

 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№390/прот.48/ Отпускане на еднократна финансова Изпълнено. Таня Карадамянова – няма 
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24.11.2022г. помощ от бюджета на Общинския съвет 

на жители от община Калояново. 

 

1.Минка Атанасова 

Димитрова, 

ЕГН930609**** от 

с.Дълго поле, ул.“53-

та“№3 в размер на 

500,00/петстотин/лв. 

2.Рангел Генов 

Гаръбсски, 

ЕГН500730**** от с. 

Калояново, 

ул.Ал.Стамболийски

“№50, в размерна 

500,00/петстотин/ лв. 

Зам.кмет на 

общината 

№391/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Приемане на план – сметка и определяне 

размера на такса за битови отпадъци за 

2023 година. 

 

Изпълнено. Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

№392/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Актуализация на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2022 година и 

даване на съгласие за отдаване под 
наем на част от недвижим имот 
публична общинска собственост в 
село Ръжево, Община Калояново, 
Пловдивска област 
 

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма 

№393/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Актуализация на Годишната програма за 

управление и разпореждане с  имоти 

общинската собственост за 2022 година 

и даване на съгласие за продажба на 

имот – частна общинска собственост по 

реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

представляващ УПИ III-655 в кв. 51   по 

плана на село Житница, ЕКАТТЕ 29475, 

Пловдивска област. 

 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Сключен Договор от 

16.01.2023г. с Иван Иванов 

Череджийски 

№394/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Разделяне и промяна на начинът на 

трайно ползване на ПИ с идентификатор 

22191.8.51 с НТП пасище, мера, 

местност „ИСАЦИТЕ“ по КККР на с. 

Долна Махала, община Калояново, 

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма 
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област Пловдив. 

 

№395/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Учредяване на безвъзмездно право на 

ползване за разполагане на пчелин в 

землището на село Горна Махала, област 

Пловдив. 

 

Тече процедура Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД 

15/10.01.2023г. 

№396/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Сключване на договор за замяна на дълг 

срещу собственост на движими вещи. 

 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

В процес на сключване на 

Договор 

№397/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Даване съгласие на Община Калояново 

за кандидатстване с проектно 

предложение по процедура чрез подбор 

на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.017 - Улици 

„Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

 

Изпълнено. Подаден 

проект 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№398/прот.49/ 

22.12.2022г. 

 Кандидатстване с проектно 
предложение по процедура чрез  
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова п о м о щ     
BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на 
общинския капацитет” по Програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2021-
2027 г. 

 

Подадено проектно 

предложение. 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№399/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Предложение за сключване на 

предварителен договор по смисъла на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ  относно предложение 

за закупуване на придаваемо място  към 

Изпълнено арх.Петър Гигов – 

гл.архитект в 

общината 

Сключен Договор от 

16.01.2023г. със Стефка 

Ангелова Томова 
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УПИ II-127 от квартал 15 по действащ 

ПУП  на село Отец Паисиево, община 

Калояново.  

 

№400/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Предложение за сключване на 

предварителен договор по смисъла на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ  относно предложение 

за закупуване на придаваемо място  към 

УПИ XIX-286 от квартал 13 по действащ 

ПУП  на село Калояново, община 

Калояново. 

 

Изпълнено арх.Петър Гигов-

Гл.архитект в 

общината 

Договор от 11.01.2023г. с 

Мария Иванова Павлова 

№401/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Предложение за сключване на 

предварителен договор по смисъла на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ,  относно 

предложение за закупуване на 

придаваемо място  към УПИ  XVII-

287,288 от квартал 13 по действащ ПУП  

на село Калояново, община Калояново.  

 

Изпълнено арх.Петър Гигов-

Гл.архитект в 

общината 

Договор от 11.01.2023г. с 

Иван Йозов Павлов 

№403/прот.49/ 

22.12.2022г. 

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  

63567.170.37 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) на село 

Ръжево Конаре, община Калояново 

 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№404/прот.49/ 

22.12.2022г. 

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 

63567.170.53 и 63567.170.55 по 

Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Ръжево 

Конаре, община Калояново. 

 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№406/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Устройствен План ( ПУП) - Парцеларен 

План (ПП) относно инвестиционно 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

няма 
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намерение за Подземна кабелна линия 

СрН 20Kv от БКЗРУ в УПИ 17.241-за 

фотоволтаичен парк (стар ПИ с 

идентификатор 29475.17.110) м-т 

„Бозалъци“ до ПИ с идентификатор 

81133.51.176, м-т “Черноземен“, в 

землищата на селата Дуванлии, 

Житница, Калояново и Черноземен, 

община Калояново, обл. Пловдив. 

 

№407/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Предложение за  разделяне на УПИ II-

магазин и тр.п. в квартал 50, по 

действащия ПУП на село Дълго поле, 

община Калояново в два нови УПИ. 

 

Тече процедура арх.Петър Гигов-

Гл.архитект в 

общината 

няма 

№408/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Предложение за  разделяне на УПИ VII-

битов комбинат, сладкарница в квартал 

17, по действащия ПУП на село 

Житница, община Калояново в два нови 

УПИ. 

 

Тече процедура арх.Петър Гигов-

Гл.архитект в 

общината 

няма 

№409/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Даване на съгласие за възстановяване и 

разходване на натрупаните и неусвоени 

обезпечения и отчисления по чл.60 и 

чл.64 от ЗУО за 2022 г. във връзка с 

прилагане на § 60, ал.1 от ПЗП на ЗИД 

на ДОПК. 

 

Тече процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

няма 

№410/прот.49/ 

22.12.2022г. 

Отпускане на еднократна финансова 

помощ на жители от община Калояново 

от бюджета на Общински съвет 

Калояново. 

 

Изпълнено. 

1.Методи Иванов 

Буков, 

ЕГН751123****, 

с.Бегово, ул. „22-

ра“№7, в размер на 

400,00/четиристотин/ 

лв. 

2.Еньо Георгиев 

Николов, 

ЕГН610224****, с. 

Ръжево, ул. „1-

ва“№4 700 лева 

Таня Карадамянова – 

Зам.кмет на 

общината 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 
 


