
 

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 30-то редовно заседание на 

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

  

30.11.2017 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

1.Докладна записка, относно предоставяне на имоти с НТП: – полски пътища и 

напоителни канали, попадащи в масиви за ползване и определяне размера на наема за 

стопанската 2017/2018 год. в землищата на община Калояново.  

     Докладва: Георги Георгиев – Кмет на общината 

 2. Докладна записка, относно разрешение за изработване на Подробен Устройствен 

План-План за Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-Парцеларен План (ПУП-ПП) 

за  Поземлен Имот (ПИ) № 040024,  местност „Горен понлук” по Карта на Възстановената 

Собственост (КВС) на село Дълго поле, община Калояново.. 

     Докладва: Георги Георгиев – Кмет на общината 

3.Докладна записка, относно даване на съгласие за провеждане на процедура по 

премахване на опасна сграда в УПИ ХХV-118 в квартал 8 по плана на с. Дуванлии 

     Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

4.Докладна записка, относно допълнителна площ за изграждане на ФСМП към 

предоставеното им безвъзмездно управление на помещения от І-ви и ІІ-ри етаж на сграда 

“Районна поликлиника” – публична  общинска собственост, находяща се в УПИ V-

поликлиника от кв.53 по ПУП на село Калояново, обл. Пловдивска, ведно с прилежащ 

терен на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”. 

Докладва: Георги Георгиев – Кмет на общината 

5. Докладна записка, относно определяне на представител на Община Калояново за 

участие в  комисия за изработване на областна здравна карта за област  Пловдив. 

     Докладва: Борис Ганев – Секретар на общината 

6.Докладна записка, относно кандидатстване с проектно предложение: 

"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища- Път PDV–2055 

/Път II-64 ж.п.гара Калояново-Ръжево Конаре - Главатар / от км 0+000 до км 4+981”; Път 

PDV 2056 /II - 64, Долна Махала - Граф Игнатиево / Дълго поле - Ръжево Конаре/ и Път 

PDV 2059 /III - 642 / Калояново – жп. гара Калояново”.,  по Подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура“, Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

     Докладна записка: Георги Георгиев – Кмет на общината. 

 7.”Питания към кмета на общината” 

 
Младен Петров,/п/ 

Председател на ОбС Калояново 

 


