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            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от месец   ноември 2019 г. до 30 юни 2020 г. включително 
 

Решение 

№, 

протокол  

и дата 

Съдържание  Изпълнение на 

решението 

Отговаря 

и срок на 

изпълнение на 

решението 

Анализ за 

неизпълнение 

на решението 

Адм.акт, издаден 

въз основа на 

решението 

/чл.44,ал.1,т.18 от 

ЗМСМА/ 
№ 7/прот. 3/ 

28.11.2019г. 
 Промени в общата численост и структурата на 

Общинска   администрация в община Калояново 

 

Изпълнено. 

Утвърдено длъжностно 

разпписание от кмета 

на общината. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

28.10.2019г. 

няма няма 

№8/прот. 3/ 

28.11.2019г. 
Определяне на размера на трудовото 

възнаграждение  и  на   допълнително трудово 

възнаграждение  за трудов стаж и   

професионален опит  на кмета  на общината и 

кметовете  на    кметства  в Община Калояново 

Изпълнено и 

влезнало в сила от 

11.11.2019г 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№9/прот.3/ 

28.11.2019г. 
 Предоставяне на имоти с н.т.п.  – полски 

пътища и не   функциониращи напоителни 

канали по реда на чл. 75б от    ППЗСПЗЗ. 

 

 Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

За една стопанска 

година 

Сключени договори в 

селата: 

Черноземен-6 бр. 

Дълго поле-3 бр. 

Горна махала-4 бр. 

Иван Вазово-6 бр. 

Житница-14 бр. 

Калояново-6 бр. 

Отец Паисиево-5 бр. 

Песнопой-1 бр. 

Ръжево конаре-8 бр. 

№12/прот.3/ 

28.11.2019г. 
Отпускане на еднократна финансова  помощ на 

жител  от Община Калояново от бюджета на 

Общински съвет Калояново.  

Панчо Матеев Панчев  , ЕГН 630605ххххх, 

живущ в с.Калояново    

  

 

 

Изпълнено. 

Отпуснати 300,00 лева, 

изплатени на касата на 

общината, като 

средствата са взети от 

„Лимит за помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от Решение 

№12,Протокол 3/28.11. 

2019 г. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

 

няма няма 

№19/прот.4/ 

30.12.2019г. 
Издаване на запис на заповед от община 

Калояново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща искане за финансиране на разходи 

за ДДС към авансово плащане по договор № 

16/07/2/0/00762 от 06.02.2018г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

     Изпълнено. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

 Запис на заповед от 

11.02.2020 г. 
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разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни 

услуги и обновяване на селата в селските 

райони" за Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи общински 

пътища, съоръжения и принадлежности към тях 

на територията на община Калояново”, сключен 

между Община Калояново и ДФ „Земеделие”. 

 

№27/прот.5/ 

30.01.2020г. 
Извършване на делба на ПИ с идентификатор 

63553.11.104 с НТП гори и храсти в земеделска 

земя местност „Адите“ по кадастрална карта и 

кадастралните регистри на с. Ръжево, община 

Калояново, област Пловдив 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№28/прот.5/ 

30.01.2020г. 
Продажба на недвижим имот частна общинска 

собственост, находящ се в село Дълго 

поле,Пловдивска област   

Изпълнено Георги Георгиев-Кмет 

на общината 

 

няма Заповед 

№152/27.04.2020 г. 

За проведен 

търг.Спечелил търга 

Милена Ат. Стоянова 

от с. Р. Конаре 

Сключен договор на 

19.06.2020 г. 

№29/прот.5/ 

30.01.2020г. 
Продажба на УПИ ІІІ-общ. в кв. 46 по ПУП на с. 

Калояново, област Пловдив 
Изпълнено Георги Георгиев-Кмет 

на общината 

 

няма Заповед 

№152/27.04.2020г. 

За проведен 

търг.Спечелил търга 

Красимир Ив. 

Топалски 

Сключен договор на 

18.06.2020г. 

№30/прот.5/ 

30.01.2020г. 
Продажба на УПИ ХХІХ- за търговия и услуги в 

кв. 42 по ПУП на с. Песнопой,област Пловдив 
Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед 

№152/27.04.2020г. 

За проведен 

търг.Спечелил търга 

Николай Зл. Златев 

Сключен договор на 

16.06.2020г. 

№31/прот.5/ 

30.01.2020г. 
Одобряване на Комплексен проект (КП) по 

чл.150,ал.6 от ЗУТ,комплектован с ПУП-

Парцеларен План (ПУП-ПП) и Технически 

Инвестиционен Проект (ТИП) за изграждане на 

подземен кабел 20кV от съществуващ ЖР стълб 

№122 в оста на ВЛ 20кV „ Песнопой“, П/ст 

Черноземен в ПИ с идентификатор 32038.4.196 

общинска собственост-местен път до нов 

Изпълнено арх. Петър Гигов- Гл. 

арх. На община 

Калояново 

 

няма Заповед 

№61/13.02.2020г. 

Разрешение за строеж 

№ 3 за проект на ЕАД 

гр. Пловдив 
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трафопост тип БКТП „Роза“ 

1х800(250)кVа,предвиден за изграждане в ПИ с 

идентификатор 32038.4.202,урегулиран за УПИ 

4.190 – за производствена и складова дейност по 

КККР на село Иван 

Вазово,общ.Калояново,обл.Пловдив 

№32/прот.5/ 

30.01.2020г. 
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 63553.502.420 по Кадастрална 

Карта и Кадастрални Регистри (КККР) на село 

Ръжево,община Калояново. 

В процес на 

изпълнение. 

Георги Георгиев-Кмет 

на община Калояново 

 

Няма представен 

проект за 

одобряване 

няма 

№36/прот.6/ 

27.02.2020г. 
Предоставяне на свободни общински пасища и 

мери за ползване за стопанската 2020-2021 

година,приемане на списъците на имотите за 

общо и индивидуално ползване,годишния план 

за паша и определяне на правила за ползването 

общински пасища ,мери и ливади. 

Изпълнено Веселин Бонов- Зам. 

Кмет на общината 

 

няма Договори,сключени с 

животновъди от 

селата Бегово,Долна 

махала,Дълго 

поле,Житница,Калоян

ово,Песнопой  

№37/прот.6/ 

27.02.2020г. 
Продажба на Урегулиран Поземлен Имот І 25 

„за жилищно строителство“ целия площ от 3592 

кв.м. в кв. 10 по ПУП на село 

Главатар,Пловдивска област,ведно с: МО с 

площ от 197 кв.м.;МО с площ от 37 кв.м. и WC с 

площ от 7 кв.м. 

Изпълнено Пламен Николов- Зам. 

Кмет на общината 

 

няма Заповед 

№108/12.03.2020г. на 

кмета на 

общината.Спечелил 

търга на 14.04.2020г. 

Христо Ив.Бакалов. 

Сключен договор на 

08.05.2020 г. 

№38/прот.6/ 

27.02.2020г. 
Продажба на Поземлен Имот и идентификатор 

63567.70.108 с н.т.п. – нива с площ :254167 кв.м. 

по КККР на с. Ръжево Конаре,община 

Калояново,област Пловдив 

 

Изпълнено Веселин Бонов-

Зам.кмет на община 

Калояново 

няма Заповед № 

108/12.03.2020г.     на 

кмета на 

общиината.Спечелил 

търга на 

14.04.2020г.Александ

ра Вл. Стоилова. 

Сключен договор на 

07.05.2020г. 

№39/прот.6/ 

27.02.2020г. 
Отдаване под аренда на ПИ № 

14996.2.36;14996.2.40;14996.2.41 и 14996.2.62 по 

КККР на с. Главатар, обл. Пловдив. 

Изпълнено Веселин Бонов- Зам. 

кмет на общината 

 

няма Заповед 

№108/12.03.2020г. на 

кмета на общиината 

за проведен търг на 

14.04.2020 г.   

Сключени договори 

за аренда за срок от 

10 години с  

1.Георги Д.Димитров 
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2.Пени Р. Жеков 

3.Тинка Д. Койнова 

Сключени договори 

на 04.05.2020 г. 

№40/прот.6/ 

27.02.2020г. 
Отдаване под аренда на ПИ № 22191.14.132 по 

КККР на с. Долна Махала,община 

Калояново,област Пловдив 

няма Веселин Бонов - Зам.  

кмет на община 

Калояново 

  

няма Сключен договор за 

аренда на 26.03.2020г. 

за срок от 15 години с 

Николай Видолов 

Карамански 

№41/прот.6/ 

27.02.2020г. 
Отдаване под наем на част от недвижим имот 

публична общинска собственост в село 

Ръжево,община Калояново,област Пловдив 

 

няма Пламен Николов – 

Зам.кмет на общината 

 

няма Заповед 

№108/12.03.2020г. на 

кмета на общината за 

провеждане на търг 

на 14.04.2020г.  

Сключен договор на 

08.05.2020 г. за 

аренда за срок от 10 

години със 

ЗК“Ръжево“ 

№42/прот.6/ 

27.02.2020г. 
Отдаване под наем на сграда и част от 

недвижим имот – частна общинска собственост 

в селата Житница и Дълго поле, община 

Калояново,област Пловдив                                                     

 

Изпълнено Пламен Николов- Зам. 

кмет на общината 

 

няма Заповед 

№108/12.03.2020г.на 

кмета на общиината 

за проведен  търг на 

14.04.2020 г..  

Сключен договор на 

05.05.2020г.   за срок 

от 10 години в с 

„НИК ЕНД 

ГЕО“ЕООД 

Николай Пиронков на 

05.05.2020 г. – с. 

Житница 

За с.Дълго поле няма 

спечелил търга. 

Предстои нов търг на 

21.07.2020г. 

№43/прот.6/ 

25.02.2016г. 
Определяне на автоспирки в с.Ръжево Конаре 

по автобусни линии от утвърдена Областна 

транспортна схема – квота от община 

Калояново 

Изпълнено 

Уведомена е фирмата-

превозвач за промяната 

на спирките 

Веселин Бонов –Зам. 

мет на общината 

  

няма няма 

№49/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Предложение за определяне на нова тръжна 

цена за продажба, чрез публичен търг с тайно 

наддаване на УПИ ІХ- общ. в кв. 10 по плана на 

с.Дуванлии,област Пловдив 

Решението не прието 

по нецелесъобразност. 

Пламен Николов- Зам. 

кмет на общината 

 

няма няма 

№50/прот.7/ Актуализация на Годишната програма и вземане няма Пламен Николов- Зам. няма Заповед 
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26.03.2020г. решение за продажба на Урегулиран Поземлен 

Имот І – държ. (римско едно) целия с площ от 

900 (деветстотин) кв.м. в кв. 57 (петдесет и 

седми) по ПУП на село Иван Вазово,област 

Пловдив 

кмет на общината 

 

№152/27.04.2020г. на 

кмета на общината за 

проведен търг  на 

29.05.2020г.   

Сключен договор на 

17.06.2020г. с Георги 

Иванов Георгиев 

№51/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Продажба на УПИ ІV- общ. в кв. 63 по ПУП на 

с. Бегово, област Пловдив  

няма Пламен Николов – Зам. 

кмет на общината 

  

няма Заповед 

№152/27.04.2020г. на 

кмета на общиината 

за проведен търг  на 

29.05.2020г.  

Сключен договор на 

16.06.2020 г. с Ангел 

Андреев Буков  

№52/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Продажба на УПИ Х- общ. в кв. 109 по ПУП на 

с. Дълго поле, област Пловдив 

няма Пламен Николов – Зам. 

кмет на общината 

няма Заповед 

№152/27.04.2020г. на 

кмета на общиината 

за проведен търг на 

29.05.2020г 

Сключен договор на 

23.06.2020г с Елена 

Минчева Тананска  

№53/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Предложение за промяна на действащ ПУП-ПР 

(Подробен Устройствен план – План за 

Регулация) на село Дълго поле с цел придаване 

на предвидено уширение северно на 

съществуваща улица между осови точки №№6-5 

и южно от квартал № 1 

Изпълнено Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. на община 

Калояново 

  

 Заповед 

№169/13.05.2020г. за 

одобряване на 

проекта 

№54/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Продажба на новообразуван имот №51.22 по 

плана на новообразуваните имоти на местност 

„Припека/воден камък“ на с.Горна 

Махала,област Пловдив 

Изпълнено Пламен Николов – 

Зам.кмет на общината 

 

няма Заповед 

№207/01.06.2020г.  на 

кмета на общиината 

за спечелил  търг и  

Сключен договор от 

18.06.2020г. с Васил 

Емилов Махавеев от 

гр.Пловдив. 

№55/прот.7/ 
26.03.2020 г. 

Разделяне и промяна на начинът на трайно 

ползване на ПИ с идентификатор 35523.32.131 с 

НТП пасище,мера,местност „Стопански двор“ 

по КККР на село Калояново,област Пловдив 

Изпълнено с конст. 

Протокол от 

29.04.2020г. на ОсЗ 

Калояново е променено 

н.т.п. на двата имота 

Пламен Николов-

Зам.кмет на общината 

няма  няма 

№56/прот.7/ 

26.03.2020г. 
 

Провеждане на процедура по премахване на 

опасна сграда с площ 77 кв.м.(със сигнатура по 

скица пМЖ) построена в северозападната част 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

  

 Сключен договор № 

47 от 05.05.2020г. с 

„Човалски и син“ 
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на Урегулиран Поземлен Имот ІІ-за зеленина и 

паркинг (римско две) целия с площ 4161(четири 

хиляди сто шестдесет и един) кв.м. в кв. 

41(четиридесет и първи) по ПУП на село 

Калояново,област Пловдив 

 

ЕООД за премахване 

на опасната сграда.  

№57/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Разрешаване за изработване на Подробен 

Устройствен План – План за Застрояване(ПУП-

ПЗ) и ПУП – Парцеларен План)ПУП-ПП) пза 

Поземлен Имот с идентификатор 29475.13.62 

местност „Кърчето“ по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) в землището на 

село Житница,община Калояново,област 

Пловдив 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед 

№213/16.06.2020г. за 

одобряване на 

проекта 

№58/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Отпускане на еднократни помощи на жители от 

община Калояново от бюджета на ОбС 

Калояново 

Изпълнено 

Отпуснати средства за: 

1.Любка Папазова от 

с.Калояново-300,00лв.; 

2.Генчо Гаргов от с. 

Калояново-300,00лв; 

3.Йовчо Христозов от 

с. Ръжево-400,00лв; 

4.Тина Иванова от 

с.Иван Вазово-

400,00лв., 

Изплатени от касата на 

общината,като 

средствата да бъдат 

взети от „Лимит за 

помощи по решение на 

Общинския 

съвет“,залегнали в 

т.1.3.15.7. от Решение 

№33 на ОбС,прието с 

Протокол № 

6/27.02.2020г. на ОбС 

Калояново 

Младен Петров –

Председател на ОбС 

Калояново 

  

№59/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 

3“ 

Решението е изпълнено Георги Георгиев-Кмет 

на общината 

 

няма Сключен Договор с 

МТСП на 30. 06. 2020 

г.   

№60/прот.7/ 

26.03.2020г. 
Подпомагане на областен кризисен щаб 

Пловдивска област във връзка с 

епидемиологичната обстановка в страната 

 

Изпълнено. 

Закупени 

предпазни средства на 

обща стойност 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

  

няма няма 
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 9675,00лв. 

№64/прот.8/ 

30.04.2020г. 

 

 

Закупуване на недвижим имот представляващ 

едноетажна масивна сграда,със застроена площ 

от 24 кв.м., находяща се в УПИ І – партиен дом, 

поща в кв. 51 по ПУП на село Калояново,област 

Пловдив 

Изпълнено Пламен Николов – 

Зам.кмет на общината 

  

няма Сключен договор на 

05.06.2020 г. за 

закупуване на МС с 

Виваком гр. Пловдив. 

Съставен акт за ЧОС 

№ 913/12.06.2020г. 

 

№65/прот.8/ 

30.04.2020г. 
Отдаване под аренда на ПИ № 22191.14.144 и 

22191.19.60 по КККР на с. Долна махала,област 

Пловдив 

   

 

В процес на 

изпълнение 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

няма Заповед 

№211/16.06.2020г. на 

кмета на общината за 

провеждане на търг 

на 21.07. 2020 г. 

№66/прот.8/ 

30.04.2020г. 
Отдаване под наем на помещение № 9 и 11 от ІІІ 

ет. на сграда „Дом на услугите“ построена в 

УПИ І-партиен дом и поща, пл.№ 593 кв.51 по 

ПУП на с.Калояново,област Плавдив 

 

В процес  на 

изпълнение 

Пламен Николов – 

Зам.кмет на общината 

  

няма Заповед 

№211/16.06.2020 г. на 

кмета на общиината 

за провеждане на търг 

на 21.07.2020 г.  

 

№68/прот.8/ 

30.04.2020 г. 
Отпускане на еднократна финансова  помощ на 

жители от село Калояново  от  бюджета на 

Общински съвет Калояново.  

 

Изпълнено. 

Отпуснати  средства в 

размер на 300,00лева на 

: 

1.Грудка Данчева от с 

Калояново за дъщеря й 

Ниа-Теодора Данчева 

2.Иван Бекеров от 

с.Калояново 

3.Кольо Тодоров от 

с.Калояново 

4.Татяна Пешова от с. 

Песнопой,  

Като средствата да 

бъдат взети от „лимит 

за помощи по решение 

на Общинския 

съвет“,залегнали в 

т.1.3.15.7. от Решение 

№33 на ОбС, прието с 

Протокол № 

6/27.02.2020г. на ОбС 

Калояново 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма няма 

№69/прот.8/ 

30.04.2020г. 
Промяна на характера на собствеността на 

недвижими имоти публична общинска 

собственост в землището на с.Калояново. 

Изпълнено 

Създадени актове за 

ЧОС на 2 бр.  

Пламен Николов- Зам. 

кмет на общината 

 

няма  няма 
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поземлени имоти в с. 

Калояново,местност 

„Стопански двор“ 

№70/прот.8/ 

30.04.2020г. 
Освобождаване от заплащане на дължим наем 

от наемателите на общински 

имоти,представляващи търговски обекти, които 

са преустановили дейността си ,вследствие на 

мерките и ограниченията, наложени по време на 

извънредното положение 

 

 

 

В процес на 

изпълнение. 

Освободени от наем 

четири търговски 

обекта,а именно: 

1.“Новика 2013“ЕООД 

с Калояново-наем 

180,00лв. 

2.ЕТ“Крисми-Елена 

Минчева“ с. Дълго 

поле-наем 470,40лв 

3.ЕТ“Аризона 96“ с 

Житница-наем 

124,80лв. 

4.“Тоне-КГ“ с Бегово – 

наем 62,40лв. 

Георги Георгиев-  Кмет 

на общината 

 

Изготвени анекси 

към 

договорите.Четирит

е фирми не са 

подали заявления за 

освобождаване от 

наем. 

няма 

№72/прот.9/ 

28.05.2020г. 

Актуализация на Годишната програма и вземане 

решение за продажба на поземлени имоти по 

КККР на с. Калояново, област Пловдив 

В процес на 

изпълнение 

Пламен Николов- 

Зам.кмет на община 

Калояново 

няма Заповед 

211/16.06.2020г. на 

кмета на общината за 

провеждане на търг 

на 21.07.2020 г.  

 

№73/прот.9/ 

28.05.2020г. 

Актуализация на годишната програма и вземане 

решение за продажба на поземлен имот по 

КККР на с. Ръжево, област Пловдив 

В процес на 

изпълнение 

Веселин Бонов – 

зам.кмет на община 

Калояново 

няма Заповед 

211/16.06.2020г. на 

кмета на общината за 

провеждане на търг 

на 21.07.2020 г.  

 

№74/прот.9/ 

28.05.2020г. 

Актуализация на Годишната програма  и 

вземане решение за продажба на Урегулиран 

Поземле Имот Х – 322 целия с площ от 555 

(Петстотин петдесет и пет) кв.м. в кв. 49 

(четиридесет и девет и) по ПУП на село Горна 

Махала, област Пловдив 

В процес на 

изпълнение 

Пламен Николов – 

Зам.кмет на община 

Калояново 

няма Заповед 

211/16.06.2020г. на 

кмета на общината за 

провеждане на търг 

на 21.07.2020 г.  

 

№75/прот.9/ 

28.05.2020г. 

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 

В процес на 

изпълнение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на община 

Калояново 

 

Няма представен 

проект за 

одобряване 

няма 

№76/прот.9/ Разрешение за изработване на проект за Неизпълнено Георги Георгиев – Решението е с няма 
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28.05.2020г. 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 на статута на земята. 

Кмет на община 

Калояново 

 

отрицателен вот. 

№77/прот.9/ 

28.05.2020г. 

Даване съгласие за опрощаване на задълженията 

по постъпила преписка, вх. № 95-04-

6(1)/07.02.2020 г. от Татяна Иванова Пешова от 

с. Песнопой, ул.“20-та“ №8. 

Изпълнено. 

Комплектована 

пълна преписка и 

изпратена на 

Президента на 

Републиката 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на община 

Калояново 

няма няма 

№78/прот.9/ 

28.05.2020г. 

Отпускане на еднократна финансова помощ на 

жители от Община Калояново от бюджета на 

Общински съвет Калояново. 

Изпълнено. 

Отпуснати  средства за: 

1.Атанас Антонов от 

с.Житница – 300,00лв. 

2.Петър Берийски от 

с.Дълго поле – 300,00 

лв. 

3.Венко Дошков от 

с.Калояново – 500,00лв. 

4.Валентина 

Юстиянова от -300,00 

лв.,  

като средствата да 

бъдат взети от „Лимит 

за помощи по решение 

на Общинския 

съвет“,залегнали в 

т.1.3.15.7. от Решение 

№33 на ОбС, прието с 

Протокол № 

6/27.02.2020г. на ОбС 

Калояново 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

нямя няма 

№ 81/прот.10/ 

25.06.2020г. 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за            управлението 

на отпадъците,поддържане и опазване на 

чистотата на           територията на община 

Калояново, приета с Решение № 288,           

Протокол № 34/29.05.2014 година 

Изплълнено. Наредбата 

е актуализирана и 

качена в сайта на 

10.07.2020г. 

Георги Георгиев-Кмет 

на община  Калояново 

няма няма 

№82/прот.10/ 

25.06.2020 г. 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за            определянето и 

Изпълнено. Наредбата 

актуализирана и качена 

Георги Георгиев-Кмет 

на община Калояново 

няма няма 
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 администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Калояново 

 

в сайта на 10.07.2020г. 

№83/прот.10/ 

25.06.2020г. 

Провеждане на процедура по премахване на 

сграда  с площ 24 кв.м.(двадесет и четири 

квадратни метра, със сигнатура по скица МС) 

построена източно от основната сграда в 

дворното място, при граници: от всички страни 

– двор, съставляващо Урегулиран Поземлен 

Имот І – партиен дом, поща  (римско първи) 

целия с площ от 2790 (две хиляди седемстотин и 

деветдесет) кв.м. в кв. 51 (петдесет и първи) по 

ПУП на село Калояново при граници: от всички 

страни УПИ І – партиен дом, поща 

 

В процес на 

изпълнение 

Пламен Николов-

Зам.кмет на община 

Калояново 

няма няма 

№84/прот.10/ 

25.06.2020г. 

Откриване на процедура за избор на оператор на 

язовирна стена за      възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на            

язовирите чрез предоставянето им под наем на 

язовир – публична            общинска собственост 

с.Отец Паисиево 

 

В процес на 

изпълнение 

Веселин Бонов-

Зам.кмет на община 

Калояново 

няма няма 

№85/прот.10/ 

25.06.2020г. 

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 32038.11.70 по Кадастрална 

Карта и Кадастрални Регистри  ( КККР)  на 

землището на село Иван Вазово, Община 

Калояново 
 

В процес на 

изпълнение 

 

Георги Георгиев-Кмет 

на община Калояново 

няма няма 

          

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 


