
  

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 6-то редвоно заседание на 

Общински съвет Калояново в киносалона на с.Калояново на 
 

25.02.2016 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 1.Докладна записка, относно приемане на бюджета на Община Калояново за 2016 г. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 2.Докладна записка, относно прекратяване на членство на община Калояново в 
Сдружение „Местна инициативна група Общини Хисар, Калояново, Съединение“ 
БУЛСТАТ 160064357.    

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 
 3.Докладна записка, относно: 
 1/Отмяна на  Решение № 319 прието с Протокол № 38/25.09.2014 г. на Общински 

съвет Калояново  

   2/Продажба на УПИ І - училище от кв. 29 по ПУП на с.Черноземен с площ от 3600 
кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда- бивше училище със  ЗП  440 
кв.м.  
    Докладва:Веселин Бонов  –Зам.кмет на община Калояново                                                               

 4.Докладна записка, относно издаване на разрешително от Кмета на Община 
Калояново за водовземане от повърхностен воден  обект по реда на чл.52, ал.1, т.3 от 

Закона за водите на „Ай Ти Пи- България” ЕООД гр. София 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 
 5.Докладна записка, относно определяне на мери, пасища и ливади от ОПФ за 
индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система 

на БАБХ за стопанската 2016/2017 година. 
    Докладва:Веселин Бонов  –Зам.кмет на община Калояново                                                               

 6.Докладна записка, отдаване под наем на помещение – публична-общинска 
собственост, находящо се в сградата на здравен дом в с.Ръжево Конаре, Пловдивска обл.  

    Докладва:Веселин Бонов  –Зам.кмет на община Калояново       
 7.Докладна записка, относно отстъпване право на строеж за изграждане на стъпки за 
стълбове № 10; 13; 14; 23 и 31 от електропровод 110 кV   „п/ст Черноземен – п/ст 

Пясъчник“ върху имоти, частна общинска собственост.                                                     

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 



 8.Докладна записка, относно изпълнение на Решение № 58/18.02.2011 г. на 
Министъра на околната среда и водите за предоставяне за срок от 25 години безвъзмездно 
за управление и ползване на находище на минерална вода „Песнопой”, с. Песнопой, 

община Калояново изключителна държавна собственост.  

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 
 9.Докладна записка, относно разрешение за изработване на Подробен Устройствен 
План-План за регулация и Застроявяне (ПУП-ПРЗ) и ПУП-Парцеларен План (ПУП-ПП) за 

Поземлен Имот (ПИ) с идентификатор 63567.122.12,  местност „Авлиите” по Кадастрална 
Карта (КК) на село Ръжево Конаре, община Калояново. 
    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 
 10. Докладна записка, относно отпускане на еднократна финансова помощ от 

бюджета  на ОбС за Здравко Николов Петрушев , ЕГН 0551164425  от с.Дуванлий, 
обл.Пловдивска, поради тежко заболяване и нисък социален статус. 
    Докладва: Младен Петров – Председател на ОбС Калояново 
 11. Докладна записка, относно Разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-

План за Регулация и Застроявяне (ПУП-ПРЗ) и ПУП-Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлени 

Имоти с идентификатори 22191.155.40 и 22191.155.41  по Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри ( КККР) на село Долна Махала, община Калояново“. 

   Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 12.Питания към кмета на общината.    

 

С уважение, 

Младен Петров:         
Председател на ОбС Калояново 


