
  

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 8-мо 

редвоно заседание на Общински съвет Калояново в киносалона на с.Калояново на 

 

28.04.2016 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 1.Докладна записка, относно отчет за изпълнение на бюджета и сметките за 

средства от Европейския съюз на Община Калояново към 31. 12. 2015 година.  

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 2. Докладна записка, относно приемане на отчет за дейността на Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за  

2015 г. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

 3.Докладна записка относно предложение за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията  на община Калояново, приета с Решение № 236, Протокол № 29 от   

19.12.2013 г. на ОбС. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

 4.Докладна записка, относно приемане на Наредба за таксите, които се 

заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

 5.Докладна записка, относно даване на съгласие за провеждане на процедура 

по премахване на опасни сгради в УПИ VІІІ-228 , кв.27 по ПУП на село Ръжево 

Конаре. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 6.Докладна записка, относно откриване на процедура за предоставяне на 

концесия за услуга върху 3 обекта – публична общинска собственост. 

    Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 7.Докладна записка, относно актуализация на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти обищнска собственост – 2016 г.  и вземане 

решение за продажба на поземлен  имот по КВС на с. Дълго поле, област 

Пловдивска . 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

 



 8.Докладна записка, относно обявяване на поземлен имот  № 443088, местност 

„Долен бостънлък” по картата за възстановена собственост на  с. Сухозем, община 

Калояново, област Пловдив от  публична общинска собственост  в частна общинска 

собственост. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

 9. Докладна записка, относно отпускане на еднократна финансова помощ от 

бюджета на Общински съвет за Стоян Иванов Шахънски , ЕГН 5006084440  от 

с.Калояново, обл.Пловдивска, поради тежко заболяване и нисък социален статус. 

    Докладва:Младен Петров – Председател на ОбС 

 10.Докладна записка, относно отпускане на еднократна финансова помощ от 

бюджета на Общински съвет за лице, което се намира в тежко социално и 

финансово положение. 

    Докладва:Младен Петров – Председател на ОбС 
 

 11.Питания към кмета на общината. 
 

С уважение, 

Младен Петров:         
Председател на ОбС Калояново 


