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            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от 01.01. 2022 г. до 30.06. 2022 г. включително 
 

Решение №, 

протокол  и 

дата 

Съдържание  Изпълнение на 

решението 

Отговаря 

и срок на 

изпълнение на 

решението 

Адм.акт, издаден въз 

основа на решението 

/чл.44,ал.1,т.18 от 

ЗМСМА/ 
№ 256/прот.36/ 

17.01.2022г. 

Приемане на план– сметка и определяне 

размера на такса за битови  отпадъци 

за 2022 година.  

Изпълнено. С 

Решение №265/ 

Протокол37/27.01. 

2022 г. е отменена 

т.3,т.4 и т.5 от 

решението. 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 257/прот.36/ 

17.01.2022г. 

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 

63567.88.15 и 63567.88.16   по 

Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Ръжево    

Конаре, община Калояново 

Очакваме 

представяне на ПУП 

за одобряване 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 258/прот.37/ 

27.01.2022г. 

 Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Калояново за периода  

01.07.2020г.  до 31.12.2020 г.  

включително 

 

За сведение-не 

подлежи на 

изпълнение от ОбА 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 259/прот.37/ 

27.01.2022г. 

Отчет за дейността на Общински съвет 

Калояново и неговите комисии          

за периода от 01.01. 2021 г. до 30.06.2021 

г.  Включително. 

За сведение – 

не подлежи на 

изпълнение от ОбА 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма 

№ 260/прот.37/ 

27.01.2022г. 

Предоставяне на свободни общински 

пасища и мери за ползване за 

стопанската 2022-2023 година, приемане 

на списъците на имотите за общо и 

индивидуално ползване, годишния план 

за паша и определяне на правила за 

ползването общинските пасища, мери и 

ливади. 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Сключени договори по 

Протокол за разпределяне от 

05.04.2022г. за всички 

населени места, съгласно 

подадени заявления. 
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№ 262/прот.37/ 

27.01.2022г. 

Процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР 

на ЗУТ за  доброволно прилагане на 

влязъл в сила План за Регулация  за 

закупуване на придаваеми площи  към 

УПИ VII-147 от квартал 15  по действащ 

ПУП  на село Иван Вазово, община 

Калояново.  

Изпълнено арх.Петър Гигов – 

Гл.архитект в 

общината 

 

Договор за продажба с 

БИЗНЕС ГРУП ИНВЕСТ 

ЕООД от 22.02.2022г. 

№ 264/прот.37/ 

27.01.2022г. 

Одобряване по смисъла на чл.129, ал.1 

от ЗУТ на Подробен Устройствен План 

(ПУП) - Парцеларен План (ПП) в 

местност „Караорман” по КККР на село 

Калояново, община Калояново, обл. 

Пловдив. като част от Комплексен 

инвестиционен проект по чл.150, ал.6 от 

ЗУТ  за „Присъединителен въздушен 

електропровод от ПИ 24582.11.75 - стар 

(24582.11.152 - нов) до съществуващ 

сервитут на ВЛ 110 kV „Игнатиев“, 

което проектно трасе започва от 

западната граница на ПИ с 

идентификатор 24582.11.75 - стар 

(24582.11.152 - нов) в землището на село 

Дълго поле и е с обща дължина — 

323.60м, от които 24.00м попадат в 

съществуващия сервитут на въздушната 

линия 110 kV „Игнатиев“,  като част от 

Инвестиционен проект за строеж на 

присъединителния електропровод от ПИ 

24582.11.75 - стар (24582.11.152 - нов) до 

Подстанция „Чернозем“.  

Няма 

последващ 

административен акт 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

№ 266/прот.38/ 

24.02.2022г. 

Кандидатстване на Община Калояново 

пред Фонд „Социална   закрила” към 

Министерство на труда и социалната 

политика с  проектно предложение 

„Строително монтажни работи в Дневен  

център за стари хора в с. Долна махала” 

и осигуряване на съфинансиране по 

проекта 

       Изпълнено Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

Сключен договор: 

РД 04 -24  от 29.04.2022г. 

№ 267/прот.38/ 

24.02.2022г. 

Разделяне и промяна на начинът на 

трайно ползване на ПИ с идентификатор 

29475.10.64 с НТП пасище, мера, 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

няма 
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местност „БОДУРСКИ ИСАЦИ“ по 

КККР на с. Житница, община 

Калояново, област Пловдив  

 

№ 274/прот.39/ 

31.03.2022г. 

Определяне на маломерни имоти от 

Общинския Поземлен Фонд,  находящи 

се в землищата на Община Калояново  

 

Изпълнено Вносител-Виктория 

Михайлова – Кмет на 

общината 

Поетапно се сключват 

договори 

№ 276/прот.39/ 

31.03.2022г. 

Издаване на разрешение за изработване 

на Подробен Устройствен План ( ПУП) - 

Парцеларен План (ПП) относно 

инвестиционно намерение за 

„Изграждане на оптична свързаност 

на БТК ЕАД  на БС Cetin 3107 в 

землището на село Дуванлии  община 
Калояново“, обл. Пловдив. 

Очакваме 

представяне на ПУП 

за одобряване 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 277/прот.39/ 

31.03.2022г. 

Продажба на новообразуван имот № 

534.8 по плана на новообразуваните 

имоти на местност „Брястова кория“ в 

землището на с. Отец Паисиево, област 

Пловдивска  

Предстои 

търг, обявен със 

Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 278/прот.39/ 

31.03.2022г. 

Продажба на новообразуван имот 

№533.167 по плана на новообразуваните 

имоти на местност „Юрта“ в землището 

на с. Отец     Паисиево, област 

Пловдивска   

Предстои 

търг, обявен със 

Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 279/прот.39/ 

31.03.2022г. 

Продажба на новообразуван имот 

№533.168 по плана на   

новообразуваните имоти на местност 

„Юрта“ в землището на с. Отец  

Паисиево, област Пловдивска  

 

Предстои търг, 

обявен със Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 280/прот.39/ 

31.03.2022г. 

 Продажба на новообразуван имот 

№51.45 по плана на новообразуваните 

имоти на местност „Припека/Воден 

камък“ в землището на с. Горна Махала, 

област Пловдивска   

Предстои 

търг, обявен със 

Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 281/прот.39/ 

31.03.2022г. 

 Продажба на новообразуван имот 

№51.47 по плана на новообразуваните 

имоти на местност „Припека/Воден 

камък“ в землището на с. Горна Махала, 

област Пловдивска   

Предстои 

търг, обявен със 

Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 
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№ 283/прот.39/ 

31.03.2022г. 

 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 

29475.17.110 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) на село 

Житница, община Калояново 

Не е представен ПУП 

за одобряване 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 284/прот.39/ 

31.03.2022г. 

Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План - План за Регулация и  

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - 

Парцеларен План (ПУП-ПП) за  

Поземлен Имот (ПИ) с идентификатор 

29475.16.73,  местност „По селото-дюли“ 

по Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Житница, 

община Калояново като разширение на 

площадка по смисъла на ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ. 

Има одобрен ПУП Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

Заповед №243 от 8.06.2022г. 

№ 285/прот.39/ 

31.03.2022г. 

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 

63567.88.12,  63567.88.13 и 63567.88.14 

по Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Ръжево 

Конаре, община Калояново 

Очакваме ПУП за 

одобряване 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 286/прот.39/ 

31.03.2022г. 

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  

24582.6.53 местност „Кeйда“ и 

Поземлени Имоти  с идентификатори 

24582.7.37, 24582.8.168 и 24582.8.117 

местност „Караорман“ по Кадастрална 

Карта и Кадастрални Регистри (КККР) 

на землище село Дълго  поле, община 

Калояново 

Представен е  

ПУП ; В процес на 

обявяване 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 287/прот.40/ Приемане на бюджета на община Измененено с Виктория Михайлова няма 
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27.04.2022г. Калояново за 2022 година Решение № 293/11. 

05.2022г. в 

точка седма на ОбС 

– Кмет на общината 

Стоян Папазов 

№ 290/прот.40/ 

27.04.2022г. 

Ползване на отчисления и обезпечения 

по чл.60 и чл.64 от ЗУО за   изминалата 

2021 г. и настоящата 2022 г. за дейности, 

свързани с  управление на отпадъците 

 

Не е 

изпълнено 

Вносител-Виктория 

Михайлова – Кмет на 

общината 

 

няма 

№ 291/прот.40/ 

27.04.2022г. 

Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - 

Парцеларен План (ПУП-ПП) за  

Поземлен Имот с идентификатори 

63567.241.808 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) на село 

Ръжево Конаре, община Калояново 

Не е представен ПУП  

за одобряване  

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 297/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Отдаване под аренда на ПИ № 

63567.280.9 по КККР  на с. Ръжево  

Конаре, област Пловдив 

 

Предстои търг, 

обявен със Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 298/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Отдаване под наем на сграда – частна 

общинска собственост в   с. Житница, 

община Калояново, област Пловдив  

 

Предстои търг, 

обявен със Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 299/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Продажба на УПИ III- 11 в кв. 8 по ПУП 

на с. Бегово, област  Пловдивска  

 

Предстои търг, 

обявен със Заповед 

Веселин Бонов -     

Зам.кмет на 

общината            

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 300/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Продажба на УПИ V 20 в кв. 9 по ПУП 

на с. Бегово, област  Пловдивска  

 

Предстои търг, 

обявен със Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 301/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Продажба на УПИ V 88 в кв.10 по ПУП 

на с. Бегово, област  Пловдивска  

 

Предстои търг, 

обявен със Заповед 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № РД-264 от 

21.06.2022г. 

№ 303/прот.42/ 

26.05.2022г. 

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 

03085.24.16 И 03085.24.56 по 

Не е представен ПУП 

за одобряване 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 
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Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Бегово, община 

Калояново 

№ 304/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Учредяване право на преминаване през  

Поземлен Имот с идентификатор 

81133.91.521-общинска собственост по 

Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Черноземен, 

община Калояново 

В процедура Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. в общината 

няма 

№ 305/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - 

Парцеларен План (ПУП-ПП) за  

Поземлен Имот с идентификатори 

35523.32.141 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) на село 

Калояново, община Калояново 

Не е представен ПУП 

за одобряване 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 306/прот.42/ 

26.05.2022г. 

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 

24000.22.19 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) на село 

Дуванлии, община Калояново 

Не е 

представен ПУП за 

одобряване 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 307/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Продължаване  на  процедура за промяна 

на действащ ПУП (Подробен  

Устройствен План) с цел урегулиране на 

частни поземлени имота №№ 987, 989, 

990, 991, 992 и общински поземлен имот 

№988,  попадащи в УПИ I-комплексно 

жилищно строителство от квартал 84 и 

УПИ II - озеленяване от квартал 102 по 

плана на село Калояново, община 

Калояново.  

В процедура Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. в общината 

няма 

№ 308/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Издаване на разрешение за изработване 

на Подробен Устройствен План ( ПУП) - 

Парцеларен План (ПП) относно 

инвестиционно намерение за Подземна 

кабелна линия СрН от п/ст 110кV в УПИ 

11.152-за фотоволтаична 

В процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 
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електроцентрала, електрическа 

подстанция и складове (ПИ с 

идентификатор 24582.11.152) м-т 

„Герена“ до ПИ с идентификатор 

24582.7.37, м-т “Караорман“, всички 

землище село Дълго поле, община 

Калояново, обл. Пловдив 

№ 309/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Издаване на разрешение за изработване 

на Подробен Устройствен План ( ПУП) - 

Парцеларен План (ПП) относно 

инвестиционно намерение за Подземна 

кабелна линия СрН от п/ст 110кV в 

УПИ 11.152-за фотоволтаична 

електроцентрала, електрическа 

подстанция и складове (ПИ с 

идентификатор 24582.11.152) м-т 

„Герена“ до ПИ с идентификатор 

24582.14.163, м-т “Кулата“, всички 

землище село Дълго поле, община 

Калояново, обл. Пловдив. 

В процедура Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 310/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Разходване на месечни обезпечения и 

отчисления за 2020 г. по чл.60,  ал. 2, т. 1 

и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците  за периода от 

1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. 

Изпълнено по т.1 – 

закупени и доставени 

10 бр. контейнери за 

строителни 

отпадъци. По точка 

2. И т.3. решението 

не е изпълнено 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 311/прот.42/ 

26.05.2022г. 

Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители  от  Община 

Калояново от бюджета на Общински 

съвет Калояново. 

 

Решението е 

изпълнено. 

Изплатени от касата 

на общината за 9 

/девет/ случая 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма 

№ 312/прот.43/ 

30.06.2022г. 

Актуализация на Годишната програма за 

управление и разпореждане  с имотите 

общинска собственост на Община 

Калояново и вземане  решение за 

продажба на поземлен  имот по КККР на 

с. Житница 

  

Решението е в 

процес на 

изпълнение. 

Веселин Бонов – 

зам.кмет на 

общината 

няма 

№ 313/прот.43/ 

30.06.2022г. 

Предложение за предварително 

съгласуване на Схеми за монтиране на  

Решението е в процес 

на изпълнение. 

Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. в общината 

няма 
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преместваеми съоръжения – „спирки-

навесен тип“  на територията на селата 

Ръжево Конаре, Черноземен, Иван 

Вазово и Долна махала, община 

Калояново 

№ 314/прот.43/ 

30.06.2022г. 

Предложение за предварително 

съгласуване на Схема за монтиране  на 

преместваемо съоръжение – кафе-

автомат и „вендинг“-автомат  на 

територията на село Долна махала,  

община Калояново. 

 

Решението е в процес 

на изпълнение. 

Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. в общината 

няма 

№ 315/прот.43/ 

30.06.2022г. 

Предложение за сключване на 

предварителен договор по смисъла на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ  относно предложение 

за закупуване на придаваемо място  към 

УПИ IV-508 от квартал 61 по действащ 

ПУП  на село Песнопой, община 

Калояново.  

 

Решението е в процес 

на изпълнение. 

Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. в общината 

няма 

№ 316/прот.43/ 

30.06.2022г. 

Предложение за сключване на 

предварителен договор по смисъла на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ  относно предложение 

за закупуване на придаваемо място  към 

УПИ III-508 от квартал 61 по действащ 

ПУП  на село Песнопой, община 

Калояново. 

 

Решението е в процес 

на изпълнение. 

Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. в общината 

няма 

№ 317/прот.43/ 

30.06.2022г. 

Даване на съгласие за приемане на 

дарение на имот с идентификатор   

63567.565.8 по КККР находящ се в село 

Ръжево Конаре, община  Калояново, 

област Пловдив 

 

Решението е в процес 

на изпълнение. 

Виктория Михайлова 

– Кмет на общината 

 

няма 

№ 318/прот.43/ 

30.06.2022г. 

Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители  от         Община 

Калояново от бюджета на Общински 

съвет Калояново.  

 

 

Решението е 

изпълнено. 

Изплатени от касата 

на общината за 1 

/един/ случай 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма 


