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            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от 01.02.2019 г. до 31.07.2019 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/ 
№ 342 /прот. 

48/14.02.2019г. 
Приемане бюджета на Община 

Калояново за 2019 година  

 

Изпълнява се, като 

предстои актуализация 

на бюджета. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

няма няма 

№ 343 /прот. 

49/28.02.2019г. 
Отчет за изпълнение на решенията 

на Общински съвет Калояново   

за периода 01.08.2018 г.  до 

31.01.2019 г.  включително 

 

   Приема се за 

сведение. Не 

подлежи на 

изпълнение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 344/прот. 

49/28.02.2019г. 
Отчет за дейността на Общински 

съвет Калояново и неговите 

комисии   за периода от 01.08. 2019 

г. до 31.01.2019 г.  включително 

 

 

   Приема се за 

сведение. Не 

подлежи на 

изпълнение. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма няма 

№ 345/прот. 

49/28.02.2019г. 
Приемане на Наредба за отмяна на  

Наредбата за условията и реда за    

управление и разпореждане с 

общински жилища на територията 

на  Община Калояново, приета с 

Решение № 131, взето с Протокол 

№ 15/   26.05.2005 г. на ОбС 

Калояново. 

 

Изпълнено. 

Наредбата е 

отменена и 

отбелязано в сайта 

на общината в 

раздел „Наредби на 

общинския съвет“. 

Веселин Бонов 

Зам.кмет на общината 

 

няма няма 

№ 346/прот. 

49/28.02.2019г. 
Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на „Общински план 

за   развитие на община Калояново 

2014-2020 г.”  за периода 2018 г. 

 

Приема се за 

одобрение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 347/прот. 

49/28.02.2019г. 
Актуализация на Годишната 

програма за управление и 

Изпълнено 

 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Няма Заповед № 99 от 

14.03.2019 г. на кмета 
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разпореждане с  имоти общинска 

собственост за 2019 г. на Община 

Калояново и  вземане решение за 

продажба на поземлен  имот по 

КВС на  с. Калояново, област 

Пловдивска  

 на общината за 

обявяване на  търг. 

Договор за покупко-

продажба на 

02.05.2019г. 

№ 348/прот. 

49/28.02.2019г. 
Отдаване под наем на МСграда 

находяща се в УПИ II-магазин,    

трафопост в кв.50 по ПУП на с. 

Дълго поле, област Пловдивска   

 

 

Не изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

Обявено на търг, на 

който не са се явили 

участници. 

Заповед № 99 от 

14.03.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

№ 349/прот. 

49/28.02.2019г. 
Продажба на Поземлен имот с 

идентификатор 63553.501.20 по    

КККР на с. Ръжево, Пловдивска 

област  

 

 

Изпълнено 

Продадено след 

проведен търг на 

15.04.2019г.  

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 99 от 

14.03.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Договор за покупко-

продажба на 

02.05.2019г. 

№ 350/прот. 

49/28.02.2019г. 
Предложение за определяне на нова 

тръжна цена за продажба чрез                         

публичен търг с тайно наддаване на 

поземлен  имот № 037008 по КВС                        

на с. Бегово, област Пловдивска   

Изпълнено 

 
Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

 Заповед № 99 от 

14.03.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Договор за покупко-

продажба на 

03.05.2019г. 

№ 351/прот. 

49/28.02.2019г. 
Вземане решение за продажба на 

УПИ IX- общ. в кв. 109 по ПУП    

на с. Дълго поле, област 

Пловдивска   

 

Изпълнено 

 
Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

 Заповед № 99 от 

14.03.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Договор за покупко-

продажба на 

03.05.2019г. 

№ 352/прот. 

49/28.02.2019г. 
Предложение за предварително 

съгласуване на Схеми за монтиране 

на  сезонни преместваеми 

съоръжения  за територията на село 

Калояново 

 

 

Изпълнено 

частично. От трите 

схеми за монтиране 

са дадени  

разрешителни за 

монтаж и само едно  

е изпълнено. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

  

№ 353/прот. Съгласие за откриване на процедура Не е изпълнено. До Иван Яков – Зам. няма няма 
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49/28.02.2019г. за поставяне на статуя на Исус 

Христос в имот публична общинска 

собственост № 000207, с н.т.п 

„пасище, мера“, местност „Кара 

боклук”, землище с. Дуванлии, 

община Калояново.                       

 

момента, поради 

становище на МК –

НИНКН  писмо с изх. 

№ 00800-3704 от 19.03. 

2019г.  

Председател на 

ОбС Калояново 

№ 354/прот. 

49/28.02.2019г. 
Отпускане на еднократна 

финансова  помощ на жители  от 

община Калояново от бюджета на 

Общински съвет Калояново.  

 

Изпълнено. 

500,00/петстотин/ 

лева, изплатени на 

Тинко Айвазов от 

с.Дуванлий за 

болното му дете 

Йоана; 

300 /триста/лева  

изплатени за 

Пенка Златева 

Петрушева от 

с.Дуванлий  за 

детето й Здравко и 

Силвия Русинова 

Петрова от 

с.Бегово ,  от касата 

на общината, като 

средствата са взети 

от „Лимит за 

помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от 

Решение № 

342,Протокол 

48/14. 

02.2019 г. 

Младен Петров – 

Председател на 

ОбС 

няма няма 

№ 355/прот. 

49/28.02. 

2019г. 

Ново обсъждане  в частта на  т.7 от.  

Решение № 342, взето с Протокол 

№48 от 14.02.2018 г. На ОбС 

Калояново. 
 

Изпълнено. 

Отменена е точка 

седма от решението 

и е създадена нова. 

Решението в сайта 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Стоян Папазов – 

Главен 

счетоводител в 

няма няма 



4 

 

4 

 

е променено . общината 

№ 356/прот. 

50/28.03. 

2019г. 

Касовото изпълнение на бюджета, 

сметките за средства от     

Европейския съюз и сметките за 

чужди средства и отчет за     

състоянието на дълга на Община 

Калояново към 31. 12. 2018 година   

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Стоян Папазов – 

Главен 

счетоводител в 

общината 

няма няма 

№ 357/прот. 

50/28.03. 

2019г. 

Отдаване под аренда на ПИ № 

63567.112.336  по КККР на с. 

Ръжево  Конаре, област Пловдивска 

 

 

Изпълнено Веселин Бонов 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма Заповед № 143 от 

11.04.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

16.06.2019 г. 

Договор за аренда на 

05.06.2019г. 

№ 358/прот. 

50/28.03. 

2019г. 

Отдаване под наем на терени – 

общинска собственост за поставяне 

на  преместваеми обекти 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 143 от 

11.04.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

16.06.2019 г. 

Сключени договори. 

№ 359/прот. 

50/28.03. 

2019г. 

Отдаване под наем на помещение 

№1 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 Пловдивска   
 

 

Изпълено Веселин Бонов 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма Заповед № 143 от 

11.04.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

16.06.2019 г. 

Договор за наем на 

04.06.2019г. 

№ 360/прот. 

50/28.03. 

2019г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба  на УПИ XVІI – 689 

(римско седемнадесет) целия с 

площ от 564 (петстотин шестдесет и 

четири) кв.м. в кв. 48 (четиридесет 

и осми) по ПУП на село Житница, 

Пловдивска област . 
 

 Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 143 от 

11.04.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

16.06.2019 г. 

Договор за продажба 

на 04.06.2019г. 
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№ 361/прот. 

50/28.03. 

2019г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба  на поземлен  имот с № 

044005 по КВС на с. Горна Махала, 

област Пловдивска   
 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 143 от 

11.04.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

16.06.2019 г. 

Договор за продажба 

на 05.06.2019г. 

№ 362/прот. 

50/28.03. 

2019г. 

Приемане на  отчет за състоянието 

на общинската собственост и за              

резултатите от нейното управление 

за 2018 година. 
 

 

   Приема се за 

сведение. Не 

подлежи на 

изпълнение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 
Няма няма 

№ 363/прот. 

50/28.03. 

2019г. 

Разрешение за изработване на 

Подробен Устройствен План-План 

за   Регулация и Застрояване (ПУП-

ПРЗ) и ПУП-Парцеларен План 

(ПУП-   ПП) за  проектен Поземлен 

Имот (ПИ) № 004191 в  местността 

„Читаш  дере” по Карта на 

Възстановената Собственост (КВС) 

на село Иван   Вазово, община 

Калояново 

 

В процес на 

изпълнение. Няма 

одобрен ПУП 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Арх.Петър Стоянов 

– Гл.архитект в 

общината 

няма няма 

№ 364/прот. 

51/25.04. 

2019г. 

Приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за 

изграждане и опазване на зелената 

система на територията на  Община 

Калояново ,приета с Решение № 90, 

взето с Протокол № 12/28.08.2008г. 

на ОбС Калояново. 

Изпълено. 

Наредбата е 

актуализирана и 

качена в сайта на 

общината, съгласно 

решението. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 365/прот. 

51/25.04. 

2019г. 

Отдаване под наем на част от 

недвижим имот публична общинска 

собственост в село Горна Махала, 

Община Калояново, Пловдивска 

област 

 

Изпълнено Веселин Бонов 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма Заповед № 210 от 

20.05.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

26.06.2019 г. 

Договор за наем на 

12.07.2019г. 
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№ 366/прот. 

51/25.04. 

2019г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба на УПИ XLIІI – общ. 

(римско четиридесет и три) целия с 

площ от 731  (седемстотин тридесет 

и един) кв.м. в кв. 58 (петдесет и 

осми) по ПУП на село Житница, 

Пловдивска област  

 

 Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 210 от 

20.05.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

26.06.2019 г. 

Договор за продажба 

на 11.07.2019г. 

№ 367/прот. 

51/25.04. 

2019г. 

Разделяне и промяна на начинът на 

трайно ползване на ПИ №   000109 

с НТП пасище, мера, местност 

„Йова” по картата за  възстановена 

собственост на  с. Дуванлии, 

община Калояново, област Пловдив 

Изпълнено. Решението 

бе въ,нато от Областен 

управител в частта на 

точка втора от 

решението, като 

незаконосъобразно и 

точка втора от Решение 

№ 372, Протокол № 52 

от 30.05.2019г. бе 

отменена и  

прегласувана отново в 

Решение № 372, 

Протокол № 

52/30.05.2019г.. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 368/прот. 

51/25.04. 

2019г. 

Промяна на начинът на трайно 

ползване на  ПИ № 010055 с НТП   

пасище, мера, местност „Цанова 

кория” по картата за възстановена  

собственост на  с. Житница, община 

Калояново, област Пловдив  

 

Изпълнено. Предстои 

внасяне в заседание на 

Общинския съвет  с 

предложение за 

продажба. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 369/прот. 

51/25.04. 

2019г. 

Отдаване под наем на терен – 

общинска собственост за поставяне   

на преместваем обект в 

с.Калояново, област Пловдив 

 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 210 от 

20.05.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

26.06.2019 г. 

Договор за продажба 

на 02.07.2019г. 

№ 370/прот. 

51/25.04. 

2019г. 

Извършване на санитарна и 

принудителна сеч в общински имот            

№ 008071, НТП – гора в земеделски 

земи с площ 11,224 дка. в   

Изпълнено. Съставен  

протокол № 0484427/ 

20.06.2019 г. 

Веселин Бонов 

Зам.кмет на 

общината 

няма Договор № 37 
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землището на село Иван Вазово. 

 

№ 371/прот. 

51/25.04. 

2019г. 

Отпускане на еднократна 

финансова  помощ на жители  от 

Община Калояново от бюджета на 

Общински съвет Калояново.  

 

Изпълнено. 

500,00/петстотин/ 

лева, изплатени на 

Димитър Георгиев 

Димитров от 

с.Калояново; 

300 /триста/ лева, 

изплатени на 

Методи Иванов 

Бутов  от с.Бегово  

за болното му дете 

Петър и Аспарух 

Огнянов Халачев 

от с.Калояново,  от 

касата на 

общината, като 

средствата са взети 

от „Лимит за 

помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от 

Решение №  342, 

Протокол 48/14. 

02.2019 г. 

Младен Петров – 

Председател на 

ОбС 

няма няма 

№ 372/прот. 

52/30.05. 

2019г. 

Предложение за ново обсъждане от 

Областен Управител на Област   

Пловдив  с писмо изх. № АК 01-

107/10.05.2019 год.  на  Решение № 

367, в часта на точка 2,  взето с 

Протокол №51 от 25.04.2019 г. , 

като незаконосъобразно. 

 

Изпълнено.  

Решението е 

променено в частта 

на т.2 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 373/п/ 

/прот. 52/ 

30.05.2019г. 

Приемане на Годишен план за 

развитие на социалните услуги в 

община Калояново за 2020 година 

Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 374/прот. Актуализация на Годишната Решението е Георги Георгиев – Предстои търг на Заповед № 363 от 
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52/30.05. 

2019г. 

програма и вземане решение за 

продажба  на УПИ VII- общ. 

(римско седем) целия с площ от 323 

(триста двадесет  и три) кв.м. в кв. 

107 (сто и седми) по ПУП на село 

Дълго поле,  Пловдивска област  . 

 

в проецес на 

изпълнение.  

Кмет на общината 10.09.2019г.. 09.08..2019 г. на 

кмета на общината за 

обявяване на  търг 

№ 375/прот. 

52/30.05. 

2019г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба  на поземлен  имот с № 

019061 по КВС на с. Дълго поле, 

област Пловдивска   

 

Изпълнено.  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 284 от 

01.07.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

02.08.2019 г. 

Предстои подписване 

на договор. 

№ 376/прот. 

52/30.05. 

2019г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба на поземлен  имот с № 

021029  по КВС на с. Дълго поле, 

област Пловдивска   

Изпълнено.  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

 Заповед № 284 от 

01.07.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг. 

Проведен търг на 

02.08.2019 г. 

Предстои подписване 

на договор. 

№ 377/прот. 

52/30.05. 

2019г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба на УПИ V- общ. в кв. 109 

по ПУП на с. Дълго поле, област 

Пловдивска   

Изпълнено.  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

 Заповед № 363 от 

09.08.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг.  

Търг на 10.09.2019 г. 

№ 378/прот. 

52/30.05. 

2019г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба на УПИ VI- общ. в кв. 109 

по ПУП на с. Дълго поле, област 

Пловдивска   

Изпълнено.  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

 Заповед № 363 от 

09.08.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг.  

Търг на 10.09.2019 г. 

№ 379/прот. 

52/30.05. 

2019г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба на УПИ VII- общ. в кв. 

109 по ПУП на с. Дълго поле, 

област Пловдивска   

Изпълнено.  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 Заповед № 363 от 

09.08.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг.  

Търг на 10.09.2019 г. 

№ 380/прот. 

52/30.05. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

Изпълнено.  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 Заповед № 363 от 

09.08.2019 г. на кмета 

на общината за 
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2019г. продажба на УПИ VIII- общ. в кв. 

109 по ПУП на с. Дълго поле, 

област Пловдивска   

обявяване на  търг.  

Търг на 10.09.2019 г. 

№ 381/прот. 

52/30.05. 

2019г. 

Предложение за предварително 

съгласуване на Схеми за монтиране 

на  преместваеми съоръжения - 

кафе машини за продажба на топли 

напитки на територията на община 

Калояново 

 

В процес на 

изпълнение. 

Предстои 

обявяване на търг 

на 10.09.2019г., 

след което ще 

бъдат издадени 

разрешения за 

поставяне. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма Заповед № 363 от 

09.08.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг.  

Търг на 10.09.2019 г. 

№ 382/прот. 

52/30.05. 

2019г. 

Предложение за реализиране на 

инвестиционно намерение за    

изграждане на LED осветление на 

път PDV-2056(II-64) гара 

Калояново-  Дълго поле с 

въздушна кабелна линия НН 

Изпълнено. 

Съобщено с писма 

на РДНСК и на 

възложителя.  . 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Разрешение за строеж 

№ 31 от 08.08.2019г. 

№ 383/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

Промяна в състава на постоянните 

комисии, във връзка с възникнали 

обстоятелства по чл.30,ал.4, т.3 от 

ЗМСМА и чл. 64 от Правилника за     

организацията и дейността на 

Общински съвет и 

взаимодействието му с Общинската 

администрация и избиране на нов 

състав при спазване на чл. 17, ал.4  

 

Изпълнено. 

Променен е състава 

на Постоянната 

комисия по бюджет 

и финанси, 

общинска 

собственост и 

контрол по сделки 

с общинската 

собственост. На 

мястото на Павел 

Павлов,секретар на 

комсията   е Ангел 

Ненов. Корегиран е 

сайта на общината 

в раздел 

„Общински съвет“ 

„Председател и 

комсии на ОбС“ 

Младен Петров – 

Председател на 

ОбС Калояново 

няма няма 

№ 384/прот. Побратимяване между село Изпълнено. Павел Павлов – няма няма 
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53/27.06. 

2019г. 

Житница, община Калояново и село 

Смилян, община Смолян  

 

Подписано 

споразумение . 

секретар на 

Община Калояново 

№ 385/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

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. 

 

 

В процес на 

изпълнение. 
Веселин Бонов -   

Зам.кмет на 

общината 

 

няма Заповед № 363 от 

09.08.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг.  

Търг на 10.09.2019 г. 

№ 386/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

Отдаване под наем на терени – 

общинска собственост за поставяне 

на преместваеми обекти 

 

В процес на 

изпълнеине.  

Веселин Бонов -   

Зам.кмет на 

общината 

няма Заповед № 363 от 

09.08.2019 г. на кмета 

на общината за 

обявяване на  търг.  

Търг на 10.09.2019 г. 

№ 387/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

Промяна на характера на 

собствеността на недвижим имот   

публична общинска собственост в 

землището на  с. Дуванлии  

 
 

Изпълнено. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 388/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

Промяна на характера на 

собствеността на недвижим имот   

публична общинска собственост в 

землището на  с. Житница  

 
 

Изпълнено. Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 
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№ 389/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

Предложение за промяна на 

действащ ПУП (Подробен 

Устройствен   План) с цел промяна 

в отреждането на имот общинска 

собственост   УПИ I-училище в 

ново УПИ I-25 за жилищно 

строителство от квартал   10 по 

плана на село Главатар 

 

Изпълнено. 

Внесени са набор 

от докоументи в 

Министерството на 

Обрабованието и 

Науката и получено 

от тях положително 

становище.  

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

В днешното  

заседание на 

общинския съвет 

е включено като 

точка 

единадесета за 

обявяване на 

имота в  частна 

общинска 

собственост. 

няма 

№ 390/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

Учредяване право на преминаване 

през  Поземлен Имот  № 009340-   

общинска собственост  по Карта на 

Възстановената Собственост    

(КВС) на село Житница, община 

Калояново.                              

 

 

В процес на 

изпълнение. 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма няма 

№ 391/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

Разрешение за изработване на 

Подробен Устройствен План - План 

за Регулация и Застрояване (ПУП-

ПРЗ) и ПУП - Парцеларен План 

(ПУП- ПП) за  Поземлен Имот (ПИ) 

№031003,  местност „Меричката“ 

по Карта на Възстановената 

Собственост (КВС) на село 

Калояново,   община Калояново 

В процес на 

изпълнение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

Арх.Петър Гигов – 

Главен архитект в 

общината 

 

няма няма 

№ 392/прот. 

53/27.06. 

2019г. 

Отпускане на еднократна 

финансова  помощ на жител  от  

Община Калояново от бюджета на 

Общински съвет Калояново 

Изпълнено. 

200,00/двеста/ лева, 

изплатени на 

Ангелина Любкова 

Хурутаи от 

с.Калояново за 

болното и дете,  

 от касата на 

Младен Петров – 

Председател на 

ОбС 

няма няма 
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общината, като 

средствата са взети 

от „Лимит за 

помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от 

Решение №  342, 

Протокол 48/14. 

02.2019 г. 

№ 393/прот. 

54/11.07. 

2019г. 

Решение за осигуряване на 

допълнителни средства за 

обезпечаване на     учебния процес 

извън определените  по ЕРС за 

съответната дейност. 

 

В процес на 

изпълнение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 394/прот. 

54/11.07. 

2019г. 

Отпускане на еднократна 

финансова  помощ на жител  от  

Община Калояново от бюджета на 

Общински съвет Калояново 

Изпълнено. 

300,00/триста/ лева, 

изплатени на 

Сергей Велков 

Юлианов от 

с.Калояново от 

касата на 

общината, като 

средствата са взети 

от „Лимит за 

помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от 

Решение №  342, 

Протокол 48/14. 

02.2019 г. 

Младен Петров – 

Председател на 

ОбС 

няма няма 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 

 

 

 

 

 


