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             ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от 01.07. 2020 г. до 31.12. 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/ 
№ 86/прот. 

11/ 

15.07.2020г. 

 Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Калояново за периода месец  

ноeмври  2019 г.  до 30.06.2020 г.  включително 

 

За сведение-не 

подлежи на изпълнение 

от ОбА 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№87/прот. 11/ 

15.07.2020г. 
Отчет за дейността на Общински съвет 

Калояново и неговите комисии за периода от 

месец ноември 2019 г. до 30.06.2020 г.  

включително 

 

За сведение – 

не подлежи на 

изпълнение от ОбА 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№88/прот.11/ 

15.07.2020г. 
 Определяне на представител на Община 

Калояново за участие в общо събрание на 

акционерите на „УМБАЛ ПЛОВДИВ” АД,  

насрочено за 28.07.2020 год. 

 

 Изпълнено. 

Определен е зам.кмета 

на общината Веселин 

Бонов. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№89/прот.11/ 

15.07.2020г. 

Решение за осигуряване на допълнителни 

средства за обезпечаване  на учебния процес 

извън определените по ЕРС за съответната 

дейност. 

 

Изпълнено. 

 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

няма няма 

№90/прот.12/ 

27.08.2020г. 

Решение за осигуряване на допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния процес 

извън определените по ЕРС за съответната        

дейност. 

 

     Изпълнено. Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

няма няма 

№91/прот.12/ 

27.08.2020г. 
Структура на детски и учебни заведения на 

територията на община Калояново и 

утвърждаване на групите и паралелките в  

детските градини, класовете и 

полуинтернатните групи под норматив за     

учебната 2020/2021 год. 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№92/прот.12/ 

27.08.2020г. 

Актуализация на Годишната програма и вземане 

решение за продажба на поземлен имот по 

КККР на с.Калояново,област Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет  на общината 

 

няма Заповед № 

304/10.09.2020г.  за 

търг. Заповед № 356 

от 14.10.2020г. за 

спечелил търга. 
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Проведен търг на 

13.10.2020 г. Скл. 

Договор с Гергана Д. 

Стоилова от 

29.10.2020 г. 

№93/прот.12/ 

27.08.2020г 

Актуализация на Годишната програма и вземане 

на решение за продажба на поземлен имот по 

КККР н ас. Дълго поле,област Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов- 

Зам.кмет на общината 

 

няма Заповед № 

304/10.09.2020г.  за 

търг. Заповед № 356 

от 14.10.2020г. за 

спечелил търга. 

Проведен търг на 

13.10.2020 г. Скл. 

Договор с Елена М. 

Тананска от 

28.10.2020 г. 

№94/прот.12/

27.08.2020г. 

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 

63553.501.16 по КККР на с. Ръжево,област 

Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

 

няма Заповед № 

304/10.09.2020г.  за 

търг. Заповед № 356 

от 14.10.2020г. за 

спечелил търга. 

Проведен търг на 

13.10.2020 г. Скл. 

Договор с Рангел М. 

Рангелов от 

28.10.2020 г. 

№95/прот.12/ 

27.08.2020г. 
Продажба на Поземлен имот с идентификатор 

63553.501.17 по КККР на с.Ръжево,област 

Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов-

Зам.кмет на общината 

 

няма Заповед № 

304/10.09.2020г.  за 

търг. Заповед № 356 

от 14.10.2020г. за 

спечелил търга. 

Проведен търг на 

13.10.2020 г. Скл. 

Договор с Рангел М. 

Рангелов от 

28.10.2020 г. 

№96/прот.12/ 

27.08.2020г. 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 

63553.501.18 по КККР на с. Ръжево,област 

Пловдив 

 Веселин Бонов-

Зам.кмет на община 

Калояново 

 

 Заповед № 

304/10.09.2020г.  за 

търг. Заповед № 356 

от 14.10.2020г. за 

спечелил търга. 

Проведен търг на 

13.10.2020 г. Скл. 

Договор с Рангел М. 

Рангелов от 

28.10.2020 г. 
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№97/прот.12/

27.08.2020г. 
Отдавне под аренда на ПИ № 63567.291.16 по 

КККР на с. Ръжево конаре,област Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

няма Заповед № 

304/10.09.2020г.  за 

търг. Заповед № 356 

от 14.10.2020г. за 

спечелил търга. 

Проведен търг на 

13.10.2020 г. Скл. 

Договор с Асен Д. 

Дойков от 30.10.2020 

г. 

№98/прот.12/ 

27.08.2020г. 
Касовото изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от Европейския съюз и сметките за 

чужди средства на община Калояново към 

30.06.2020г. 

Изпълнено Георги Георгиев -  

Кмет на общината 

 

няма няма 

№99/прот.12/ 

27.08.2020г. 
Продажба на дървесина, добита от имот № 

54465.31.769 в землището на село Отец 

паисиево при изпълнение на предписание на 

Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и 

съоръженията към тях“ към Държавна Агенция 

за метрологичен и технически надзор 

Изпълнено Павел Павлов – 

Секретар на общината 

няма няма 

№100/прот.12 

27.08.2020г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на 

жителите от община Калояново от бюджета на 

Общински съвет Калояново 

Изпълнено – 3 

бр.решения: 1.Иванка 

Гъркова – с.Калояново 

-300 лева, 2.Йоана 

Мисирова – 400 лв. от 

Калояново и 3.Наска 

Атанасова – с.Дълго 

поле – 300 лева. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

 

няма няма 

№101/прот.13 

24.09.2020г. 
Приемане на проекто бюджета 30 2021 година и 

актуализирана прогноза по бюджета на Община 

Калояново в частта за местните дейности за 

периода 2022 и 2023 година 

няма Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

  

няма няма 

№102/прот.13 

24.09.2020г. 
Отдаване под наем на част от недвижим имот 

публична общинска собственост в село 

Песнопой,община Калояново,област Пловдив 

 

няма Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

 

няма Заповед № 425 от 

02.12.2012 г. за 

обявяване на  търг. 

Заповед на кмета на 

общината за спечелил  

тръга с 

№3/07.01.2021г. за 

обявен победител.Все 

още не е сключен 

договор. 

№103/прот.13 

24.09.2020г. 
Разрешение за изработване на проект за 

Подробен Устройствен План - План–за 

Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП – 

Изпълнено Георги Георгиев - Кмет 

на общината 

 

няма Не прието 
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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. 

 

№104/прот.13 

24.09.2020г. 
Предложение за промяна на действащ ПУП 

(Подробен Устройствен План)  с цел промяна в 

отреждането на имот общинска собственост, 

предвиден за озеленяване, източно от УПИ ІІ – 

113 от квартал 4 по плана на село Горна махала 

Изпълнено  арх.Петър Гигов+ - 

Гл.арх. в община 

Калояново  

няма В процедура 

№105/прот.13

24.09.2020г. 

Одобряване на Парцеларен План за изграждане 

на отклонение от съществуваща подземна 

електронна и съобщителна мрежа по и  ПУП – 

План за регулация (урбанизирана територия) на 

село Дълго поле, община Калояново  

 Арх. Петър Гигов – 

Гл.арх. на община 

Калояново 

 

няма Заповед 

№470/22.12.2020г. на 

кмета на общината за 

учредяване право на 

прокарване за 

изграждане на 

електронна 

съобщителна мрежа 

с.Дълго поле - „А1 

България“ 

№106/прот.13 

24.09.2020г. 
Приемане на Доклад от ПК по административно 

обслужване и електронно осведомяване на 

населението,устройство на територията, 

законност, обществен ред и конфликт  на 

интереси /Комисията/ при община Калояново – 

Постоянна комисия по §2, ал.5 от ДР на 

ЗПКОНПИ по проверка на декларация за 

несъвестимост по отношение общинския 

съветник Младен Иванов Петров 

няма Милко Петров-общ. 

съветник и 

Председател на 

АОЕОНУТЗОРКИ 

 

няма няма 

№107/прот.14 

29.10.2020г. 
Приемане на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Калояново и на 

неговите комисии и за взаимодействието му с 

общинска администрация.  

Изпълнено. 

Правилникът е 

актуализиран и 

публикуван в сайта на 

общината. 

Председател на ОбС 

Калояново  

няма  няма 

№108/прот.14 

29.10.2020г. 
Предложение за определяне на нова тръжна 

цена за продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на Поземлен имот с идентификатор 

55926.22.116 по КККР на с.Песнопой, област 

Пловдив 

няма Пламен Николов – Зам. 

кмет на общината 

няма  няма 

№109/прот.14 

29.10.2020г. 
Отдаване под аренда на ПИ №55926.22.115 и 

55926.22.176 по КККР на с. Песнопой, област 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

 Заповед № 425 от 

02.12.2012 г. за 
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Пловдив   обявяване на  търг. 

Проведен търг със  

Заповед на 

кмета№3/07.01.2021г. 

за обявен победител. 

Все още не е сключен 

договор. 

№110/прот.14 

29.10.2020г. 
Актуализация на Годишната прлограма и 

вземане решение за продажба на поземлен имот 

29475.10.84 по КККР на с. Житница, област 

Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на общината 

 

няма 02.12.2012 г. за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг със  

Заповед на 

кмета№3/07.01.2021г. 

за обявен победител. 

Все още не е сключен 

договор. 

№111/прот.14 
29.10.2020 г. 

Предложение за предварително съгласуване на 

преработена схема за разполагане на 

преместваеми съоръжения в село Долна махала, 

област Пловдив 

Изпълнено  Арх. Петър Гигов – 

Гл.арх. на общината 

няма  няма 

№112/прот.14 

29.10.2020г. 
 

Отдаване под наем на 6 броя петна х 50 кв.м. за 

поставяне на преместваеми съоръжения в УПИ 

ХV – стопанска дейност в кв.13/15 по плана на 

с. Долна махала, община Калояново, област 

Пловдив – частна общинска собственост 

 

Изпълнено Веселин Бонов –Зам. 

кмет на общината 

  

 Заповед № 425 от 

02.12.2012 г. за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг със  

Заповед на кмета 

№3/07.01.2021г. за 

обявен победител. 

Все още не е сключен 

договор. 

№113/прот.14 

29.10.2020г. 
Разрешаване за изработване на Подробен 

Устройствен План – План за Застрояване (ПУП-

ПЗ) и ПУП – Парцеларен План (ПУП-ПП) за 

Поземлен Имот с идентификатор 03085.9.11 

местност „Сълдарица“ по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) в землището на 

село Бегово,община Калояново,област Пловдив 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма В процедура 

№114/прот.15 

18.11.2020г. 
Актуализация на бюджета на Община 

Калояново за 2020 година 

Изпълнено 

 
Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

няма няма 

№115/прот.15 

18.11.2020г. 
Предоставяне на имоти с н.т.п. – полски пътища 

и нефункциониращи напоителни канали по реда 

на чл. 75б от ППЗСПЗЗ 

В процес на 

изпълнение. 

Веселин Бонов-

Зам.кмет на общината 

 

няма В процес на 

подписване на 

договорите 

№116/прот.15 

18.11.2020г. 
Разрешаване за изработнване на Подробен 

Устройствен План – план за Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 

План (ПУП-ПП) за Поземлени Имоти с 

идентификатори 29475.10.80,29475.10.81 и 

В процес на 

изпълнение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

  

няма Очакваме изработен 

проект за одобряване 
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29475.10.81 в местността „Бодурски исаци“ по 

Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри 

(КККР) в землището на село Житница, община 

Калояново 

 

№117/прот.15 

18.11.2020г. 

 

 

Откриване на процедура за промяна 

предназначение на съществуваща озеленена 

площ в село Черноземен за изграждане на 

православен параклис 

В процес на 

изпълнение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

  

няма Тече процедура по 

чл.127 от ЗУТ 

№118/прот.15 

18.11.2020г. 
Предложение за промяна на действащ ПУП 

(Подробен Устройствен План) с цел промяна в 

отреждането на имот общинска собственост 

УПИ І – озеленяване и КОО в ново УПИ І – за 

обществено – обслужващи дейности от квартал 

12 по плана на село Черноземен. 

   

 

Изпълнено Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. на община 

Калояново 

няма Заповед на кмета на 

общината 

№5/07.01.2021 г. за 

одобрен проект за 

промяна на ПУП 

№119/прот.16

/11.12.2020г. 

Отмяна на т.2 от Решение № 114, взето с 

Протокол № 15 от 18.11.2020г. от заседание на 

Общинския свет Калояново, проведено на 

18.11.2020г. 

Изпълнено Младен петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма няма 

№120/прот.16

/11.12.2020г. 

Продажба на дървесина,добита при отсичането 

на дървета от улица „Кирил и Методий“ и улица 

„Детелина“ в село Калояново,област Пловдив 

Изпълнено Павел Павлов – 

Секретар на община 

Калояново 

няма няма 

№121/прот.16

/11.12.2020г. 

Сключване на договор за сътрудничество за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки на 

основание чл.20, ал.1, т.1 от ЗУО на територията 

на община Калояново 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на община 

Калояново 

 

няма Сключен договор от 

01.01.2021 г. 

          

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 


