
 

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 14-то редовно заседание на 

Общински съвет Калояново в кино-салона на с.Калояново на 

 

29.09.2016 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 1.Докладна записка, относно 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 2016/2017 

година. 

Докладва: Георги Георгиев  – Кмет на общината 

2.Докладна записка, относно приемане на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и  преместване на деца в общинските детски градини в община 

Калояново. 

     Докладва: Георги Георгиев  – Кмет на общината 

 3.Докладна записка, относно предварително съгласие за промяна предназначението 

на  части от имоти с НТП пасище, мера; отводнителен канал; полски път - публична 

общинска собственост в землището на с. Ръжево Конаре. 

     Докладва: Георги Георгиев  – Кмет на общината 

4.Докладна записка, относно предварително съгласие за промяна предназначението  

на земеделската земя за неземеделски нужди.  

     Докладва: Георги Георгиев  – Кмет на общината 

 5. Докладна записка, относно отдаване под наем на терени – общинска 

собственост за поставяне на преместваеми обекти. 

     Докладва: Георги Георгиев  – Кмет на общината 

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

решение за продажба на поземлен  имот по КККР на с. Ръжево Конаре, област 

Пловдивска.   

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

7. Докладна записка, относно продажба на Урегулиран Поземлен Имот XVIІI – 

стопанска дейност  целия с площ от 2757 кв.м. в кв. 31 по ПУП на село Житница, 

Пловдивска област. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 8.Докладна записка, относно издаване на разрешително от Кмета на Община 

Калояново за ползване на воден  обект по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите  на 

наемател, с когото е сключен договор за язовир -публична общинска собственост на 

територията на Община Калояново. 

   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) № 070076,  местност „ПОД СЕЛОТО” по Карта на 

Възстановената Собственост (КВС) на село Песнопой, община Калояново. 

   Докладва:Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

10.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) № 070078,  местност „ПОД СЕЛОТО” по Карта на 

Възстановената Собственост (КВС) на село Песнопой, община Калояново. 

    Докладва:Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

11.Докладна записка, относно разрешение за изработване на Подробен 

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

за Поземлен Имот № 015030 местност „Кара боклук“ по Карта на Възстановената 

Собственост (КВС)  на землището на село Житница, община Калояново. 

    Докладва:Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 12.Докладна записка, относно промяна на характера на собствеността на 

недвижими имоти публична общинска собственост в землището на с.Житница. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

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

жители от село Калояново , поради тежко здравословно и финансово състояние от 

бюджета на Общински съвет Калояново.  

    Докладва: Младен Петров – Председател на ОбС Калояново 

 14.Питания към кмета на общината. 

              

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС : 

          /Мл.Петров/ 
 


