
 

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 23-то редовно заседание на 

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

27.04.2017 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

 

1.Докладна записка, относно кандидатстване на Община Калояново с проектно 

предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 
„Развитие на социалното предприемачество“. 

Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

2.Докладна записка, относно приемане на  Наредба за изменение и допълнение на 
 Наредба за   определяне размера  на местните данъци в Община Калояново, приета с 
Решение № 32, взето с Протокол № 6/28.02.2008 г. на ОбС. 

   Докладва: Веселин Бонов  – Зам.кмет на община Калояново 

3. Докладна записка, относно приемане на на  Наредба 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, взето с Протокол № 

29/19.12.2013 г. на ОбС. 
    Докладва: Веселин Бонов  – Зам.кмет на община Калояново 

4.Докладна записка, относно определяне на размера на обезщетението за 

учреденото вещно право на ползване върху имот с № 028016, с площ 26.917 дка,  в 
местността „Рибарника” в землището на с. Горна Махала, ЕКАТТЕ 16328, Община 
Калояново, Област Пловдив.  

   Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 5.Докладна записка, относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия 
за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 г. 

    Докладва: Веселин Бонов  – Зам.кмет на община Калояново 

 6.Докладна записка, относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители 
от община Калояново, поради тежко здравословно и финансово състояние от бюджета на 
Общински съвет Калояново. 
    Докладва:Младен Петров – Председател на ОбС Калояново 

 7.Питания към кмета на общината. 
 
 
Младен Петров, 

Председател на ОбС Калояново 

 

 


