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            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О Т Ч Е Т 

за изпълнение на решенията на ОбС Калояново за периода от 01.02.2018 г. до 31.07.2018 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/ 
№244 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Приемане на бюджета на община 

Калояново за 2018 г. 

 

Неприето решение Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

Несъгласие с 

капиталовата 

програма по бюджета 

на 2018гг. 

няма 

№245 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Определяне на размера на 

трудовото възнаграждение на 

кмет на община и кметове на 

кметства  в Община Калояново.  

 

   Изпълнено. 

Утвърдено е ново 

щатно разписание  в 

сила от 01.01.2018 г. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

 

няма няма 

№246 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с  имоти- 

общинска собственост за 2018 година 

 

За сведение – не подлежи 

на изпълнение от ОбА  
Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№247 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Предоставяне на свободни общински 

пасища и мери за ползване за 

стопанската 2018-2019 година, 

приемане на списъците на имотите за 

общо и индивидуално ползване, 

годишния план за паша и определяне 

на правила за ползването общинските 

пасища и мери. 

 

Изпълнено 

Проведена е 

процедурата по 

приемане на заявления 

от животновъди, 

извършено е 

разпределение с 

Протокол от 

15.04.2018 г., 

публикуван в сайта на 

общината. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед № 70 от 

14.03.2018 г. на 

кмета на 

общината за 

състав на 

комисия по 

разпределението 

на имотите . 

№248 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на „Общински план за    

развитие на община Калояново 2014-

2020 г.”  за периода 2017 година 

 

Изпълнено  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№249 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Приемане на Правилник за изменение 

и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на 

Изпълнено. 

Актуализиран и качен  

в сайта на общината в 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Няма няма 
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Общински съвет Калояново, 

 неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската 

администрация, приет с Решение № 6, 

Протокол № 4/17.12.2015 г.на ОбС 

Калояново 

раздел „Общински 

съвет” „Наредби  на 

Общински съвет”. 

Същият с решението е 

изпратена в Районна 

прокуратура Пловдив. 
№250 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Разделяне и промяна на начинът на 

трайно ползване на  ПИ № 000190 с             

НТП пасище, мера, местност „Вирът” 

по картата за възстановена 

собственост на  с. Дуванлии, община 

Калояново, област Пловдив  

Не прието решение с 8 

гласа „за” и 7 „против” 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№251 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Откриване на  процедура за промяна 

предназначение на част от    

съществуващо площадно 

пространство в село Иван Вазово  за   

изграждане на БКТП с подземна 

кабелна мрежа.                   

 

Изпълнено Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

няма Заповед 

№215/04.07.2018

г. на кмета на 

общината за 

одборяване на 

проект за 

изменение на 

ПУП-ПРЗ 
№252 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Предложение за откриване на  

процедура за частична промяна в    

действащ ПУП-ПРЗ за част от 

квартал 13, УПИ XIX-зеленина,   

трафопост и подземно кабелно трасе 

по плана на село Калояново  с цел 

разделянето му на два УПИ-та.                              
 

Изпълнено Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

Няма Заповед 

№216/04.07.2018

г. на кмета на 

общината за 

одборяване на 

проект за 

изменение на 

ПУП-ПРЗ 

№253 /прот. 

33/22.02.2018г. 
Предложение  за реализиране на 

инвестиционно намерение за     

изграждане на захранващ водопровод 

към ПИ №004190, местност   „Читаш 

дере” по КВС на село Иван Вазово 

във връзка с предстоящо  

строителство.  
 

Изпълнено Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

няма Заповед 

№80/26.03.2018г

за учредено 

право на 

прокарване за 

Кольо Делев 

Делев от 

гр.София  

№254 /прот. 

34/01.03.2018г. 
Приемане на бюджета на община 

Калояново за 2018 г. 

 

Неприето решение Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

Поради липса на 

фактически 

предложения, 

изложения, 

няма 
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предложения и 

становища и поради 

липса на мнозинство 
№255 /прот. 

35/29.03.2018г. 
Приемане на Годишен план за 

развитие на социалните услуги    

в община Калояново за 2019 година. 

 

Изпълнено  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№256 /прот. 

35/29.03.2018г. 
Приемане на на Общинска програма 

за закрила на детето - 2018 г. 

 

Изпълнено  Веселин Бонов – 

Зам.кмет на 

общината 

 

няма няма 

№257 /прот. 

35/29.03.2018г. 
Предложение  за реализиране на 

инвестиционно намерение за 

изграждане на захранващ подземен 

кабел 1кV към ПИ №004190, 

местност „Читаш дере” по КВС на 

село Иван Вазово във връзка с 

предстоящо строителство. 

 

 Проектът ще се 

изпълнява от ЕР ЮГ. 

Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

няма няма 

№258 /прот. 

35/29.03.2018г. 

Учредяване право на преминаване 

през и реализиране на инвестиционно 

намерение за изграждане на 

захранващ водопровод през  

Поземлени Имоти общинска 

собственост с идентификатори 

63567.88.182, 63567.88.831 и 

63567.88.56 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри (КККР) на село 

Ръжево Конаре, община Калояново.                              

 

В процес на 

изпълнение. 

Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

 Изготвена оценка, 

неплатима до 

момента. След 

извършено плащане 

се изготвя заповед на 

кмета за учредяване 

право на 

преминаване 

няма 

№259 /прот. 

35/29.03.2018г. 

Обявяване на Урегулиран Поземлен 

Имот I – озеленяване  целия с площ 

от 4548 кв.м. в кв. 54 по ПУП на село 

Житница, Пловдивска  област  за 

частна общинска собственост   

 

Изпълнено  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№260 /прот. 

35/29.03.2018г. 

Издаване на запис на заповед от 

община Калояново в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане по договор №16/07/2/0/00762 

от 06.02.2018г. по подмярка 7.2 

Изпълнено. Подписана 

запис на заповед от 

29.05.2018 г. и 

подадено заявление за 

авансово плащане в 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 
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„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби  

инфраструктура" на мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на 

селата в  селските райони" за Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на  

съществуващи общински пътища, 

съоръжения и принадлежности към 

тях на територията на община 

Калояново”, сключен между Община 

Калояново и ДФ „Земеделие”. 

 

ДФ „Земеделие”на 

същата дата. Получено 

авнасов плащане на 

06.07.2018г. по 

договора сключен 

между общината и ДФ 

„Земеделие” . 

№261 /прот. 

35/29.03.2018г. 

Разделяне на  ПИ № 000190 с НТП 

пасище, мера, местност „Вирът”   по 

картата за възстановена собственост 

на  с. Дуванлии, община  Калояново, 

област Пловдив 

Изпълнено  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№262 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Допълнения, изменения и приемане 

на бюджета на Община Калояново за    

2018 година  

 

   Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

няма Заповед № 193 

от 27.06.2018 г. 

на кмета на 

общината за 

извършване на 

вътрешни 

компесаторни 

промени. 

№263 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Приемане на Правилник за изменение 

и допълнение на  Правилника  за    

организацията и дейността на 

Общински  съвет  Калояново, 

неговите  комисии и 

взаимодействието му с общинската 

администрация,  приет с    

Решение № 6, Протокол № 4 от 

17.12.2015 г. на ОбС    Калояново . 

 

 

Изпълнено. 

Актуализиран и качен  

в сайта на общината в 

раздел „Общински 

съвет” „Наредби  на 

Общински съвет”. 

Същият с решението е 

изпратена в Окръжна и 

Районна прокуратура 

Пловдив. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Няма няма 

№264 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Приемане на отчет за дейността на 

Местната комисия за борба с    

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни за  2017 г. 

Изпълнено. Веселин Бонов – 

зам.кмет на 

общината 

 

няма няма 
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№265 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и 

учениците в община Калояново 2018 - 

2019 г. 

 

Изпълнено Веселин Бонов – 

зам.кмет на 

общината 

 

няма няма 

№266 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Приемане на Годишен план на 

дейностите за подкрепа за 

личностноразвитие на децата и 

учениците в община калояново за 

2018 г.  

 

 

Изпълнено Веселин Бонов – 

зам.кмет на 

общината 

 

няма няма 

№267 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Промяна на начинът на трайно 

ползване на  ПИ № 000190 с НТП   

пасище, мера, местност „Вирът” по 

картата за възстановена   

собственост на  с. Дуванлии, община 

Калояново, област Пловдив  

 

Изпълнено. Съставен е 

кат за частна 

общинска собственост. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№268 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Извършване на санитарна сеч в 

общински имот № 073067,  НТП – 

нива с площ 8,778 дка. в землището 

на село Песнопой 

Изпълнено. Издадено 

позволително за 

извършване на 

санитарна сеч.  

Борис Ганев –

секретар  на 

общината 

 

няма На 23.05.2018 г. 

е сключен 

договор № 39 

между община 

Калояново и 

фирма „Стиви 

лес” ООД 

гр.Пловдив. за 

добив на 

дървесина сеч за 

8,778 дка в 

землището на 

с.Песнопой. 

№269 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Промяна на характера на 

собствеността на недвижим имот  

публична общинска собственост в 

землището на  с. Горна Махала. 

Върнато с писмо № 

АК 01-108/08.05.2018 

година  като 

незаконосъобразно от 

Областен управител 

Пловдив, поради липса 

на констативен 

протокол от Общинска 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

Преразгледано за 

ново обсъждане в 37-

мо извънредно 

заседание на ОбС, 

проведено на 

17.05.2018 г.  

няма 
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служба „Земеделие” 

Калоянов 

№270 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Предложение за определяне на нова 

тръжна цена за продажба на   

движими вещи - общинска 

собственост чрез провеждане на 

публичен търг 

 

Изпълнено. Проведен 

търг на 20.06.2018 г. 

Спечелили търга: 1. 

Рангел Златански от 

с.Калояново – 

„MITSUBISHI 

PAJERO ”   и 2. Сава 

Димитров от 

гр.Карлово за „AUDI 

A6”. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

За другите три 

автомобила не се 

явиха кандидати на 

търга.  

Със Заповед № 

144/17.05.2018 г. 

– обява за търг. 

Сключени 

договори от 

13.07.2018 г.   

№271 /прот. 

36/26.04.2018г. 

Отдаване под аренда на ПИ № 002013 

и № 002029 по КВС на  с.Главатар с 

ЕКАТТЕ 14996 

 

Изпълнено. 

Сключен договор за 

аренда с Христо 

Иванов Бакалов от 

град Пловдив. 

Веселин Бонов – Зам. 

кмет на общината 

  

няма Със Заповед № 

144/17.05.2018 г. 

– обява за търг. 

Сключен 

договор от 

13.07.2018 г.   

№272 /прот. 

37/17.05.2018г. 

Предложение за ново обсъждане от 

Областен Управител на Област    

Пловдив  с писмо изх. № АК 01-

108/08.05.2018 год. на  Решение № 

269, взето с протокол №36 от 

26.04.2018 г. , като 

незаконосъобразно. 

 

Изпълнено  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

няма няма 

№273 /прот. 

37/17.05.2018г. 

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 63553.12.58,  

местност   „Висините“ по 

Кадастрална Карта и Кадастрални 

Регистри (КККР) на   село Ръжево, 

община Калояново 

 

Изпълнено  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Заповед 

№205/03.07.2018

г. на кмета на 

общината за 

одборяване на 

проект за 

изменение на 

ПУП-ПРЗ 

№ 274 /прот. Отпускане на еднократна финансова  Изпълнено. Младен Петров – няма няма 
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37/17.05.2018г. помощ на жител от община  

Калояново , поради тежко 

здравословно и финансово състояние  

от бюджета на Общински съвет 

Калояново 

300,00 лева, изплатени 

на: Мария Ботева 

Есева 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 № 

262,Протокол 36/ 

26.04. 2018 г. 

Председател на ОбС 

Калояново 

№ 275 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Приемане на Правилник за изменение 

и допълнение на  Правилника  за    

организацията и дейността на 

Общински  съвет  Калояново, 

неговите  комисии и 

взаимодействието му с общинската 

администрация,  приет с    

Решение № 6, Протокол № 4 от 

17.12.2015 г. на ОбС    Калояново . 

 

Изпълнено. 

Актуализиран и качен  

в сайта на общината в 

раздел „Общински 

съвет” „Наредби  на 

Общински съвет”. 

Същият с решението е 

изпратена в Окръжна и 

Районна прокуратура 

Пловдив. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Няма няма 

№ 276 /прот. 

38/28.06.2018г. 

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. 2017 г.   

 

   Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

гл.счетоводител на 

община Калояново 

няма няма 

№ 277 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Приемане на  отчет за състоянието на 

общинската собственост и за  

резултатите от нейното управление за 

2017 година.  

 

За сведение – не 

подлежи на 

изпълнение от ОбА 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 278 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба на  УПИ I-производствена 

и складова дейност от квартал  54 по 

ПУП на село Житница, Пловдивска 

област 

 

Изпълнено  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма Със Заповед № 

224/16.07.2018 г. 

– обява за търг.  

На 17.08.2018 г. 

– провеждане на 

търг. 

№ 279 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Промяна на характера на 

собствеността на недвижим имот 

Изпълнено  Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

няма няма 
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публична  общинска собственост в 

землището на  с. Дуванлии 

 

 

№ 280 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Приемане на Тарифа за определяне 

размера на таксите за  водовземане от 

минерална вода на територията на 

община  Калояново, област Пловдив.  

 

   Изпълнено Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 281 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Предстоящо кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ по   

подмярка 7.2. ,,Инвестиции в 

създаването, подобряването или   

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от 

  Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 година 

 

 

 Подадени с вх.№ 

BG06RDNP001-

7.006-0085 от 

13.07.2018 г. 

документи за 

кандидатсване в ДФ 

„Земеделие”. Очаква 

се одобрение. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 282 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Изменение и допълнение в Списъка 

за капиталови разходи по бюджета на 

  Община Калояново за 2018 

година 

 

Изпълнено. Допълнен 

списъка за 

капит.разходи с два 

нови обекта на 

стойност 20910 лв. за 

сметка на разходите за 

текуща издръжка на 

ОбА.  

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 283 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Утвърждаване на образци на 

Декларации за общински съветници и 

кметове по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 

и т.3 от ЗПКОНПИ  

 

 

Изпълнено 

Декларациите са 

попълнени от всички 

общински съветници и 

кметове и е направен 

регистър, съхранен в 

деловодството на 

Общински съвет 

Калояново 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

няма няма 

№ 284 /прот. 

38/28.06.2018г. 

Отпускане на еднократна финансова  

помощ на жители от община  

Калояново , поради тежко 

здравословно и финансово състояние 

от бюджета на Общински съвет 

Калояново.  

Изпълнено. По 

300,00 лева, изплатени 

на: Минка Тютюкова 

от с.Калояново, Тинка 

Б.Маринова от с.Дълго 

поле, Мария 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма няма 
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 Ат.Апостолова от 

с.Горна Махала, Васил 

В.Ненов от с.Сухозем 

и Мария Д.Дечкова от 

с.Песнопой от касата 

на общината, като 

средствата са взети от 

„Лимит за помощи по 

решение на ОбС, 

т.1.3.16.7. от Решение 

№ 262,Протокол 36/ 

26.04. 2018 г. 

№ 285 /прот. 

39/12.07.2018г. 

Упълномощаване на представител на 

община Калояново  в извънредно 

общо събрание на акционерите в   

„Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение – 

Пловдив” АД  на  14.08.2018 г. от 

11.00 ч. и гласуване по  дневния ред.  

 

Изпълнено. 

Уплъномощения 

предствавител 

доктор Младен 

Петров присъства на 

заседанието на 

14.08.2018 г. 

Младен Петров – 

Председател на ОбС 

Калояново 

няма няма 

№ 286 /прот. 

39/12.07.2018г. 

Предложение за откриване на 

процедура за частична промяна в 

действащ ПУП-ПРЗ за част от 

квартал 41, УПИ II-зеленина по плана 

 на село Калояново с цел 

разделянето му на два УПИ-та.  
                             

 

В процес на 

изпълнение. Ще има 

обява за публично 

обсъждане във в-к 

„Марица” Пловдив 

за 23.08.2018 г. 

Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

няма няма 

№ 287 /прот. 

39/12.07.2018г. 

Актуализация на Годишната 

програма и вземане решение за 

продажба на новообразуван имот 

№533.152 по плана на 

новообразуваните имоти на местност 

„Юрта“ на с. Отец Паисиево, област 

Пловдивска   

 

В процес на 

изпълнение. 

Предстои тръжна 

процедура. 

Георги Георгиев – 

Кмет на общината 

 

няма няма 

№ 288 /прот. 

39/12.07.2018г. 

Предложение за промяна на действащ 

ПУП (Подробен Устройствен  План) с 

цел промяна в отреждането на имот 

общинска собственост УПИ XV-

озеленяване в ново УПИ XV-за 

В процес на 

изпълнение. Ще има 

обява за публично 

обсъждане във в-к 

„Марица” Пловдив 

Арх.Петър Гигов 

- Гл.архитект в 

общината 

няма няма  
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търговия и услуги от квартал   26 по 

плана на село Черноземен.   
 

за 23.08.2018 г. 

№ 289 /прот. 

40/02.08.2018г. 

Предложение за включване в списъка 

 на средищните детски градини и  

училища на учебни заведения от  

Община Калояново. 

   

 

Изпълнено. 

Мотивираното 

предложение на 

кмета е изпратено на 

РУО Пловдив.  

Веселин Бонов – 

Зам.кмет на община 

Калояново 

няма няма 

№ 290 /прот. 

40/02.08.2018г. 
Решение за осигуряване на 

 допълнителни средства за  

обезпечаване на учебния процес 

 извън определените  по ЕРС за 

 съответната дейност 

Решението е в 

процес на 

изпълнение.  

Георги Георгиев – 

Кмет на община 

Калояново 

няма няма 
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