
 

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, зам.председателят на Общинския съвет свиква 24-то редовно заседание 

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

  

25.05.2017 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

 

1.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 

2. 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 

3.Докладна записка, относно актуализация на Годишната програма и вземане 

решение за продажба на поземлен  имот по КВС на с. Калояново, област Пловдивска.  

   Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

4.Докладна записка, относно предоставяне безвъзмездно за управление на 

помещение находящо се на ІІ-ри етаж на триетажна масивна сграда “ Общински съвет”, 

построена в УПИ І – партиен дом, поща от кв.51 по плана на село Калояново, община 

Калояново, област Пловдив  – публична  общинска собственост на  Агенция по заетостта, 

дирекция”Бюро по труда”Марица”- филиал Калояново. 

 Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

5. Докладна записка, относно кандидатстване за безлихвен заем от ПУДООС за 

закупуване на съдове за твърди битови отпадъци. 

Докладва:Георги Георгиев – 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:Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

 7.Питания към кмета на общината. 

 

С уважение, 

Младен Петров 

Председател на ОбС Калояново 

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладната записка по точка пета от дневния ред, ще Ви бъде 

      изпратена по ел.поща в понеделник 22.05.2017 г. 

 


