
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

m.petrov@kaloianovo.org 

 

 

П О К А Н А 
 

 
 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.33, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Калояново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и във връзка с чл.35, ал.1 от същия, свиквам 9-то редовно заседание на 

Общински съвет Калояново на 

  

28.05.2020 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

.Докладна записка,относно приемане на Общински  план за защита при бедствия. 

Докладва: Георги Георгиев- Кмет на община Калояново  

2.Докладна записка,относно актуализация на Годишната програма и вземане 

решение за продажба на поземлени  имоти по КККР на с. Калояново, област Пловдивска   
Докладва: Пламен Николов – Зам.кмет на община Калояново 

3. Докладна записка,относно актуализация на Годишната програма и вземане 

решение за продажба на поземлен  имот по КККР на с. Ръжево, област Пловдивска.   
Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

4.Докладна записка,относно актуализация на Годишната програма и вземане 

решение за продажба на Урегулиран Поземлен Имот X – 322 целия с площ от 555 

(Петстотин петдесет и пет) кв.м. в кв. 49 (четиридесет и девети) по ПУП на село Горна 

Махала, Пловдивска област. 

Докладва: Пламен Николов – Зам.кмет на община Калояново 

5.Докладна записка, относно разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за  Застрояване (ПУП-ПЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-

ПП) за Поземлен Имот с идентификатор 16328.29.64 местност „Мъртавица“ по 

Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри (КККР)  на землището на село Горна 

махала, община Калояново. 

Докладва: Георги Георгиев- Кмет на община Калояново  

6.Докладна записка, относно разрешение за изработване на проект за Подробен 

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

План (ПУП-ПП) за  Поземлен Имот (ПИ) с идентификатор 63567.241.991 в местност 

„Брестака“ , държавна собственост по Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри 

(КККР) на село Ръжево Конаре, община Калояново, част от територията на  находище 

„Инджова върба-2“ във връзка с процедура за промяна статута на земята. 

Докладва: Георги Георгиев- Кмет на община Калояново  
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          7.Докладна записка, относно даване съгласие за опрощаване на задължение по 

постъпила преписка, вх. № 95-04-6(1)/07.02.2020 г. от Татяна Иванова Пешова  от с. 

Песнопой, ул. “20-та” № 8. 

Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

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

жители  от Община Калояново от бюджета на Общински съвет Калояново. 

    Докладва: Младен Петров – Председател на ОбС 

          9. „Питания към кмета на общината“ 
 

С уважение, 
Младен Петров, 

Председател на ОбС Калояново           
  

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Поради възникналата извънредна епидемична обстановка в страната: 
 

1.На основание чл. 35 (1) и (2) от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Калояново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация ще предложа, във връзка с безопасността на присъстващите общински 

съветници, кметове, наместници и общински служители, редовното девето заседание на 

ОбС – Калояново да се проведе при „закрити врата“ - без присъствие на външни лица и 

граждани.   

 
2.На заседанието да присъстват само общинските съветници, кметското 

ръководство на Общината и само тези кметове и наместници на населени места, които 

са ангажирани да присъстват по силата на Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет Калояново, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация мандат 2019 – 2023 г., чл. 24 (1) и (3). 

 

3.Залата ще бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието. 

 

4.Присъстващите в залата ще използват защитни маски и препарати за лична 

дезинфекция. 

 
5.По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в залата на 

разстояние най-малко 1,5 метра един от друг. 

 

 

С уважение,/п/ 

Младен Петров  

Председател на ОбС Калояново 


