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            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от 01.01. 2021 г. до 30.06. 2021 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/ 
№ 122/прот.17/ 

28.01.2021г. 

 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 

Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг. Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

общината  

няма 

№123/прот. 17/ 

28.01.2021г. 

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 

Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг. Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

общината 

няма 

№127/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Създаване на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“, като 

делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.01.2021г. 

 

      Изпълнено 

23 потребители с 21 

социални асистенти 

ръководство и 

контрол по 

изпълнението на 

социалната услуга е  

възложено на Невена 

Човалска 

 

Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг. Веселин Бонов-

ВрИД Кмет на 

общината 

 

Заповед №48/12.02.2021 г 

на Кмета на общината. 

№130/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Учредяване на безвъзмездно право на 

строеж в полза на Сдружение „Местна 

инициативна група Калояново“, ЕИК 

177172234 върху недвижим имот-частна 

общинска собственост: УПИ Х-254 за 

общ. обслужване, кв.32 по плана на с. 

Житница, общ.Калояново за 

„Обслужване на зона за спорт и отдих в 

УПИ Х-254 за общ.обслужване, кв.32 по 

плана на с.Житница с цел 

кандидатстване с проектно предложение 

по процедура № BG06RDNP001-19.476, 

         В процес на 

изпълнение. По точка 

първа от решението е 

подадено проектно 

предложение на 

02.04.2021г. по 

ПРСР. 

 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

 

няма 
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ПОДМЯРКА 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно 

развитие“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. за Местни 

инициативни групи, които не са 

получили финансиране за изготвените 

Стратегии, както и даване на съгласие за 

осигуряване на съфинансиране, съгласно 

изискванията на подмярка 19.1 „помощ 

за подготвителни дейности“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно 

развитие.“ 

№131/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Безвъзмездно предоставяне на добита 

дървесина  при извършване на СМР на 

обект „Аварийно укрепване, почистване 

и възстановяване десния бряг на р. 

Стряма над съществуващия мост в 

землището на с.Ръжево Конаре, общ. 

Калояново 

Изпълнено 

 

Павел Павлов – 

Секретар на 

общината 

 

няма 

№132/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Предложение за предварително 

съгласуване на Схема за монтиране на 

сезонно преместваемо съоръжение на 

територията на с. Песнопой, общ. 

Калояново 

Изпълнено арх.Петър Гигов – 

Гл.архитект в 

общината 

 

няма 

№133/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Предложение за откриване на процедура 

за частична промяна в действащ ПУП-

ПРЗ за част от кв.29, УПИ ІІ-поща по 

плана на с.Черноземен с цел отделяне на 

част от територията му за обслужваща 

улица-„тупик“ 

Изпълнено арх.Петър Гигов – 

Гл.архитект в 

общината 

 

Не е представен проект за 

одобряване 

№134/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Отдаване под наем на част от недвижим 

имот – частна общинска собственост в с. 

Дълго поле, общ.Калояново 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № 47/11.02. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

88/17.03.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор от 

07.04.2021г. с Иванка 

Иванова Бошнакова от 

с.Дуванлий. 

№135/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Промяна на начина на трайно ползване 

на поземлен имот с идентификатор 

Отменено с 

Решение № 141, 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

няма 
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63567.900.288 с НТП пасище, мера, 

местност „Брестака“ по КККР на с. 

Ръжево Конаре, общ. Калояново 

прието с Протокол № 

18/25.02.2021г. 

общината 

№136/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Продажба на УПИ І – за обществено - 

обслужващи  дейности в кв.12 по плана 

на с. Черноземен, общ. Калояново 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № 47/11.02. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

88/17.03.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор от 

07.04.2021г. със „СПАСОВ 

КАР“ ЕООД гр.София 

№137/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Продажба на Поземлен имот с 

идентификатор 32038.3.166 по КККР на 

с. Иван Вазово, обл. Пловдив 

няма Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

  

Заповед № 47/11.02. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

185/25.05.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор от 

10.06.2021г. със „АЛЕКС 

РЕНТ“ ЕООД гр.София 

№138/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Продажба на Поземлен имот с 

идентификатор 32038.3.194 по КККР на 

с. Иван Вазово, обл.Пловдив 

 

няма Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № 47/11.02. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

185/25.05.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор от 

10.06.2021г. със „АЛЕКС 

РЕНТ“ ЕООД гр.София 

№139/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Продажба на Поземлен имот с 

идентификатор 32038.3.164 по КККР на 

с.Иван Вазово, обл. Пловдив 

 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № 47/11.02. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

185/25.05.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор от 

10.06.2021г. със „АЛЕКС 

РЕНТ“ ЕООД гр.София 

№140/прот.17/ 

28.01.2021г. 

Предоставяне на свободни общински 

пасища и мери за ползване за 

стопанската 2021-2022 г., 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 

07.04.2021г. за всички 

населени места, съгласно 

подадени заявления.  

№141/прот.18/ Ново обсъждане на Решение № 135, Изпълнено. Младен Петров – няма 
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25.02.2021г. прието с Протокол № 17 от 28.01.2021г., 

като незаконосъобразно, съгласно писмо 

с изх.№ АК-01-25#7/11.02.2021г. на 

Областен управител на област Пловдив 

Председател на ОбС 

 

№142/прот.18/ 

25.02.2021г. 

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 Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг. Веселин Бонов-

ВрИД Кмет на 

общината 

 

няма 

№144/прот.18/ 

25.02.2021г. 

Прекратяване на собственост между 

община Калояново и юридическо лице в 

УПИ ІV-81, кв.8 по КРП на с. Сухозем, 

чрез продажба на общинската идеална 

част от имота. 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 Сключен договор от 

19.03.2021г. с фирма 

„МАЙТРАНС“ЕООД 

гр.Пловдив. 

№145/прот.18/ 

25.02.2021г. 

Отдаване под наем на 1 бр. петно с площ 

от 5 кв.м. за поставяне на преместваемо 

съоръжение – „павилион“ западно от 

кв.55 по плана на с. Песнопой, 

общ.Калояново, публична общинска 

собственост 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

  

Заповед № 136/16.04. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

185/25.05.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор от 

09.06.2021г. с Николай 

Ст.Пиронков от с.Песнопой 

№146/прот.18/ 

25.02.2021г. 

Определяне на представител на община 

Калояново в извънредно общо събрание 

на акционерите на УМБАЛ-„Пловдив“ 

АД , насрочено за 02/03/2021 г. и 

упълномощаване относно начина на 

гласуване на проекторешенията, 

включени в дневния ред. 

Изпълнено Павел Павлов – 

Секретар на 

общината 

 

няма 

№149/прот.18/ 

25.02.2021г. 

Актуализация на Годишната програма и 

вземане решение за продажба на 

новообразуван имот №504.469 по плана 

на новообразуваните имоти на местност 

“зад Песнопой“ в землището на с. 

Песнопой, обл.Пловдив 

            Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

Заповед № 136/16.04. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

185/25.05.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор от 

15.06.2021г. с Николай 

Радев Терзийски от 

гр.Пловдив. 

№150/прот.18/ 

25.02.2021г. 

Актуализация на Годишната програма и 

вземане решение за продажба на 

новообразуван имот № 504.351 по плана 

              Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № 136/16.04. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 
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на новообразуваните имоти на местност 

„Зад Песнопой“ в землището на 

с.Песнопой, обл. Пловдив 

185/25.05.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор от 

14.06.2021г. с Георги 

Атанасов Гаргов от 

с.Калояново 

№151/прот.18/ 

25.02.2021г. 

Предложение за предварително 

съгласуване на Схема за монтиране на 

преместваемо съоръжение – машина за 

продажба на сладолед на територията на 

с.Дълго поле, общ. Калояново 

Изпълнено арх.Петър Гигов – 

Гл.архитект в 

общината 

 

няма 

№152/прот.18/ 

25.02.2021г. 

Съгласие за определяне на дейността по 

предоставяне на  Топъл обяд, като 

местна дейност по смисъла на §1, т.20 от 

ДР на Закон за публичните финанси 

 

Изпълнено.  

През периода 

от 01.02.2021  г до 

27.04.2021 г общо 

166 потребители на 

програмата са 

получили топъл обяд. 

Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

 Отг. Веселин Бонов 

– ВрИД Кмет на 

общината 

Заповед№2/06.01.2021 г на 

Кмета на община Калояново 

за определени служители за 

управление на дейността 

№155/прот.19/ 

30.03.2021г. 

 

 

Допълване на Приложение № 2 към 

Докладна записка за определяне на 

пасища и мери от общинския поземлен 

фонд за индивидуално ползване за 

стопанската 2021-2022г. 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината  

няма 

№156/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Определяне на размера на основното 

месечно възнаграждение на 

Председателя на ОбС Калояново 

 

Изпълнено Вносител - Христо 

Пищялов –общински 

съветник 

няма 

№157/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Промени в общата численост и 

структура на Общинска администрация в 

община Калояново 

Изпълнено Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

община  

Отг. Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

общината 

няма 

№160/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Определяне на маломерни имоти от 

общинския поземлен фонд, находяще се 

в землищата на община Калояново 

Върнато от Обл.у-л, 

като 

незаконосъобразно. 

Преразгледано и 

корегирано с 

Решение № 171, 

Протокол № 

21/27.05.2021г. 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

няма 

№161/прот.20/ Отдаване под аренда на ПИ № 03085.6.7 Изпълнено Веселин Бонов – Заповед № 193/09.06. 2021г. 
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29.04.2021г. по КККР на с.Бегово, общ. Калояново Зам.кмет на община 

Калояново 

 

на кмета на общината за 

обява търг. Няма явили се 

участници. 

№162/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План – План за Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП – 

Парцеларен План (ПУП-ПП) за 

Поземлени Имоти (ПИ) с 

идентификатори 32038.4.169 и 

32038.4.173, местност „Кашлатарла“ по 

Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на село Иван Вазово, 

общ.Калояново като разширение на 

площадка по смисъла на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 

В процес на 

изпълнение. 

Не е представен проект 

за одобряване 

Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг. Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

общината  

няма 

№163/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Предложение за сключване на 

предварителен договор по смисъла на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ относно предложение 

за закупуване на придаваемо място към 

УПИ VІ-180 от кв.37 по действащ ПУП 

на с.Песнопой, общ. Калояново 

В процес на 

изпълнение 
Предадено за 

сключване на договор 

арх.Петър Гигов – 

Гл.архитект в 

община Калояново 

няма 

№164/прот.20/ 

29.04.2021г. 

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 

81133.91.534 в местността „Черноземен“ 

по Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на с.Черноземен, 

общ.Калояново  

В процес на 

изпълнение 
 

Не е представен проект 

за одобряване 

Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг.Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

общината 

 

№165/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Продължаване на процедура за промяна 

предназначение на УПИ І-озеленяване, 

кв.43 по действащ ПУП на с. 

черноземен, за изграждане на 

Православен параклис в селото. 

Изпълнено арх.Петър Гигов – 

Гл.архитект в 

общината 

Заповед №180/20.05.2021г 

на кмета на общината. 

№166/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Предложени еза одобряване на Схема за 

монтиране на преместваемо съоръжение-

електромеханична люлка на територията 

на с.Калояново, общ.Калояново 

изпълнено Арх.Петър Гигов – 

Гл.арх. в общината 

няма 

№167/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Отдаване под наем на част от недвижим 

имот – частна общинска собственост в 

с.Дълго поле,общ.Калояново 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № 193/09.06. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

270/14.07.2021г. – обявяване 
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на спечелили търга. 

Предстои сключване на 

договор с Екатерина 

Йосифова Томова от 

с.Д.Поле. 

№168/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Отдаване под наем на 1бр. петно с площ 

от 2 кв.м. за поставяне на преместваемо 

съоръжение – машина за продажба на 

сладолед на южен тротоар на улица 

осови точки №№148-149 пред УПИ ІІ-

748 кв.84 по плана на с. Дълго поле, 

общ. Калояново  

Й.Начева Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № 193/09.06. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

270/14.07.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Сключен договор с „МОН 

ПЕЛЕТ“ЕООД с.Дълго 

поле. 

№169/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Отпускане на еднократна финансова 

помощ на жители от община Калояново 

от бюджета на Общински съвет 

Калояново  

Изпълнено 

Отпуснати средства 

за: 

1.Атанаска Чонова от 

с. Ръжево – 300,00 

лв. 

2.Радка Малакова от 

с.Калояново – 500,00 

лв. 

3.Илия Дончев от 

с.Долна махала – 

500,00 лв. 

4.Димитър Попов от 

с.Ръжево – 300,00 лв. 

, 

Изплатени на касата 

на общината, като 

средствата са взети 

от „лимит за помощи 

по решение на ОбС, 

т.1.3.16.8 от Решение 

№ 153, Протокол № 

19/30.03.2021 г. 

 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма 

№170/прот.20/ 

29.04.2021г. 

Предоставяне на безвъзмездно 

управление на помещение № 4 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, обл. 

Пловдив – частна общинска собственост 

В процес на 

изпълнение. 
Няма представители от 

заявилите за 

сключването на 

договор. 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

няма 
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във връзка със създаването на мобилен 

общински център за консултантски 

услуги към Национална служба за 

съвети в земеделието. 

171/прот.21/ 

27.05.2021г. 

Ново обсъждане на Решение № 160, 

взето с Протокол № 20 от 29.04.2021 г., 

като незаконосъобразно, съгласно писмо 

с изх.№АК 01-87#5/12.05.2021г. на 

Областен управител на област Пловдив 

Изпълнено Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма 

№172/прот.21/ 

27.05.2021 г. 

Приемане на Наредба за гробищните 

паркове /гробищата/ на територията на 

община Калояново 

Изпълнено.Наредбат

а е  качена в сайта на 

общината в раздел 

„Наредби“ в 

„Общински съвет“. 

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

няма 

№173/прот.21/ 

27.05.2021г. 

Определяне на маломерни имоти от 

общинския поземлен фонд, находящи се 

в землищата на община Калояново 

Изпълнено 

Изпълнено 

ВносителГеорги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг.Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

общината 

Сключени договори със 

заявители – 10 бр. 

№174/прот.21/ 

27.05.2021 г. 

Отдаване под наем за срок от 10 години 

на рибарник в село Горна Махала 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № 193/09.06. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Няма явили се 

участници. 

№175/прот.21/ 

27.05.2021 г. 

Отдаване под наем за срок от 10 години 

на 2 бр. рибарници в село Калояново, 

област Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № 193/09.06. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Няма явили се 

участници. 

№176/прот.21/ 

27.05.2021 г. 

Продажба на Поземлен Имот с 

идентификатор 63567.401.1438 по КККР 

на с.Ръжево Конаре, обл. Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № 193/09.06. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

270/14.07.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Предстои сключване на 

договор с Райна Ботева 

Титова от гр.Пловдив. 

№177/прот.21/ 

27.05.2021 г. 

Продажба на УПИ ІІІ – общ. в кв. 109 по 

ПУП на с. Дълго поле, обл.Пловдив 

Изпълнено Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

Заповед № 193/09.06. 2021г. 

на кмета на общината за 

обява търг. Заповед № 

270/14.07.2021г. – обявяване 

на спечелили търга. 

Предстои сключване на 

договор с Божидар Христов 
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Аргиров от с.Дълго поле. 

№178/прот.21/ 

27.05.2021 г. 

Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План-План за Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП – 

Парцелан План (ПУП-ПП) за Поземлен 

Имот (ПИ) с идентификатор 24000.22.2, 

местност „Язлата“ по Кадастрална Карта 

и Кадастрални Регистри (КККР) на село 

Дуванлий, общ. Калояново, като 

разширение за прощадка по смисъла на 

ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 

В процес на 

изпълнение. 
Не е представен проект 

за одобряване 

Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг. Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

общината 

няма 

№179/прот.21/ 

27.05.2021 г. 

Предложение за предварително 

съгласуване на Схема за монтиране на 

преместваемо съоръжение – автомат за 

продажба на кафе на територията на с. 

Житница, общ. Калояново 

Изпълнено арх.Петър Гигов – 

Гл.архитект в 

общината 

няма 

№180/прот.21/ 

27.05.2021г. 

Даване на предваритело съгласие за 

учредяване на възмездно право на 

строеж на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК 

КАЛОЯНОВО“ЕООД върху поземлени 

имоти, находящи се в землището на 

с.Дълго поле, общ.Калояново 

В процес на 

изпълнение 

 

Вносител-Георги 

Георгиев – Кмет на 

общината 

Отг. Веселин Бонов-

ВрИД Кмет на 

общината 

няма 

№181/прот.22/ 

31.05.2021 г. 

Точка „ПЪРВА“ – Избор на временно 

изпълняващ длъжността кмет на община 

Калояново 

Решението не е 

прието.Отменено с 

Решение №183, 

Протокол № 

23/08.06.2021г. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма 

№182/прот.22/ 

31.05.2021 г. 

Точка „ПЪРВА“ – Избор на временно 

изпълняващ длъжността кмет на община 

Калояново 

Решението не е 

прието.Отменено с 

Решение 

№183,Протокол № 

23/08.06.2021г.. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма 

№183/прот23/ 

08.06.2021г 

Отмяна на Решение № 181, прието с 

Протокол № 22/31.06.2021 г. от 

Заседание на Общински съвет 

Калояново, проведено на 31.05.2021 г. 

Изпълнено Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма 

№184/прот.23/ 

08.06.2021 г. 

Отмяна на решение № 182, прието с 

Протокол № 22/31.05.2021 г. от 

Заседание на Общински съвет 

Калояново, проведено на 31.05.2021 г. 

Изпълнено Младен Петров – 

Председател на ОбС 

 

няма 

№185/прот.23/ Избор на временно изпълняващ Изпълнено Младен Петров – няма 
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08.06.2021 г. длъжността кмет на община Калояново председател на ОбС 

№186/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

Касовото изпълнение на бюджета, 

сметките за средства от Европейския 

съюз и сметките за чужди средства и 

отчет за състоянието на дълга наОбщина 

Калояново към 31.12.2020 г.  

 

 

Изпълнено Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

община Калояново 

няма 

№187/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

Отдаване под аренда на ПИ № 

22191.16.43 по КККР на с. Долна 

Махала, община Калояново, обл. 

Пловдив 

В процес на 

изпълнение.  
Предстои търг. 

Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

община Калояново 

няма 

№188/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

Актуализация на Годишната програма и 

вземане решение за продажба на 

новообразуван имот № 504.407 по плана 

на новообразуваните имоти на местност 

„Зад Песнопой“ в землището на 

с.Песнопой, обл. Пловдив 

 

В процес на 

изпълнение.  

Предстои търг. 

Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

община |Калояново 

няма 

№189/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

Отдаване под наем на 1 бр. петно 

запреместваемо съоръжение –  автомат 

за продажба на кафе върху площ от 1 

кв.м. на територията на с. Житница, общ. 

Калояново, на източен тротоар по улица 

с осови точки №№86-84 пред УПИ І – 

СОНС, КЛУБ БКП, ОФ, БЗНС, ДКМС, 

РИТ.ЗАЛА, РЕСТОРАНТ, МАГАЗИН от 

квартал 29 – публична общинска 

собственост. 

 

 

В процес на 

изпълнение. 

Предстои търг. 

Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

община Калояново 

няма 

№190/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

 Промяна на начина на трайно ползване 

на Поземлен имот с идентификатор 

29475.9.403 с НТП пасище, мера, 

местност 

 „ТЕРАСИТЕ“ по КККР на с. Житница, 

общ. Калояново, обл.Пловдив 

 

В процес на 

изпълнение. 

Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

община Калояново 

няма 

№191/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

Разрешение за изработване на проект за 

Подробен Устройствен План – План за 

Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и 

В процес на 

изпълнение. Не е 

представен проект за 

Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

община Калояново 

няма 
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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 статута на 

земята. 

 

одобряване 

№192/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

Предложение за промяна на действащ 

ПУП (Подробен Устройствен План) с 

цел промяна в отреждането на имот 

общинска собственост УПИ VІ-зеленина 

в два нови УПИ с отреждане „за 

жилищни нужди“ и обслужващ път-тип 

„тупик“ от квартал 58 по плана на село 

Иван Вазово, община Калояново 

 

В процес на 

изпълнение. Не е 

представен проект за 

одобряване 

Арх. Петър Гигов – 

Гл.арх. в община 

Калояново 

няма 

№193/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

Разрешение за изработване на Подробен 

Устройствен План – План за Регулация и 

Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП – 

Парцеларен План (ПУП-ПП) с цел 

промяна статута на земята на Поземлен 

Имот (ПИ) с идентификатор 54465.73.4, 

местност „Турски гробища“ по 

Кадастрална Карта и Кадстрални 

Регистри (КККР) на село Отец Паисиево, 

общ. Калояново като разширениие на 

площадка по смисъла на ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ. 

В процес на 

изпълнение. Не е 

представен проект за 

одобряване 

Веселин Бонов – 

ВрИД Кмет на 

община Калояново 

няма 

№194/прот.24/ 

24.06.2021 г. 

Отпускане на еднократна финансова 

помощ на жители от  Община Калояново 

от бюджета на Общински съвет 

Калояново. 

 

Изпълнено 

Отпуснати средства 

за: 

1.Михаил Самуилов 

от с. Дълго поле – 

300,00 лв. 

2.Ирена Панова 

/майка на Михаил 

Панов/ от с. Отец 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма 
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Паисиево – 500,00 лв. 

Изплатени на касата 

на общината, като 

средствата са взети 

от „лимит за помощи 

по решение на ОбС, 

т.1.3.16.8 от Решение 

№ 153, Протокол № 

19/30.03.2021 г. 
          

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 
 


