
  

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 7-то редвоно заседание на 

Общински съвет Калояново в киносалона на с.Калояново на 
 

31.03.2016 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 
 1.Докладна записка, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на „Общински 

план за развитие на община Калояново 2014-2020 г.“ за периода 2015 г. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 
 2.Докладна  записка, относно вълагане обществен превоз на пътници по автобусни линии 

от утвърдена Областна транспортна схема-квота на община Калояново и от Ощинска транспортна 

схема на община Калояново. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 3.Докладна записка, относно приемане тригодишна прогноза по бюджета на Община 

Калояново в частта за местните дейности за периода 2017 – 2019  година. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

4. Докладна записка, относно приемане на Програма за закрила на детето– 2016 г. 

   Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

5.Докладна записка, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

в община Калояново за 2017 г.,съгласно Приложение № 1. 
    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 6.Докладна записка, относно предложение за приемане на „Програма за опазване на 

околната среда на община Калояново 2015-2020 г.” . 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 7.Докладна записка, относно приемане на актуализирана Програма за ограничаване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Калояново за периода 2016-

2018 година. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 8.Докладна записка, относно прекратяване на съсобственост между Община Калояново и 

юридическо лице, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с № 129005 и № 
129009 по КВС на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдивска. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 9.Докладна записка, относно извършване на делба на ПИ № 443084 с НТП пасище, 

местност „Долен бостънлък” по картата за възстановена собственост на  с. Сухозем, община 

Калояново, област Пловдив и промяна на начинът на трайно ползване на  част от имота. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 



 10.Докладна записка, относно кандидатстване на община Калояново пред Фонд „Социална 

закрила” с проектно предложение „Подобряване на материалната база  на Домашен социален 

патронаж, с.Горна махала, общ.Калояново” и осигуряване на съфинансиране по проекта. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 11. 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 63567.170.47 и  63567.170.48  по Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри ( КККР) на село Ръжево Конаре, община Калояново. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 12. Докладна записка,относно Предложение за реализиране на инвестиционно намерение за 

изграждане на подземни : 

- кабелно трасе 1KV от ВМНН стълб№16 на извод“А“-ПТТ“Песнопой“ до 

УПИ II-за ваканционно селище, м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой;  
- външен водопровод за минерална вода от Сондаж №3 до УПИ II-за 

ваканционно селище, м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой; 

- уличен външен водопровод от съществуващ уличен водопровод ф80 до УПИ 

II-за ваканционно селище, м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой;  

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

 13.Докладна записка, относно разкриване прием на ученици след завършен 8-ми клас със 

срок на обучение две години в дневна форма на обучение за една професионална паралелка в ОУ 

„Иван Вазов“ с.Калояново. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на общината 

 14.Докладна записка, относно отпускане на еднократна финансова  помощ на жител от село 
Калояново -   тежкоболен и с нисък социален статус от  бюджета на Общински съвет Калояново  

    Докладва: Младен Петров – Председател на ОбС Калояново 

 15.Питания към кмета на общината. 

 

С уважение, 

Младен Петров:         
Председател на ОбС Калояново 


