
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

 Изх.№ 72/22.01.2016 г. 

 

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 5-то редвоно заседание на 

Общински съвет Калояново в киносалона на с.Калояново на 

 

28.01.2016 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 1.Докладна записка, относно промени в общата численост и структурата на Общинска   

администрация в община Калояново. 

   Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 2.Докладна записка, относно приемане на Програма за управление на Община Калояново  за 

мандат 2015 - 2019 г. 

   Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 3.Докладна 

записка, относно приемане на Общински   План за младежта за 2016 г.  на територията на Община 

Калояново в съответствие с Националната стратегия за младежта  /2010 – 2020 г./ 

   Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 4. Докладна записка, относно приемане на Стратегия и  Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти- общинска собственост. 

   Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 5.Докладна записка, относно вземане решение за отдаване под наем на нива с имотен № 

129001 по КВС на с. Черноземен, Пловдивска област 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 6.Докладна записка, относно промяна начина на трайно ползване на общински недвижим 

имот в Стопански двор с. Дълго поле. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 7.Докладна записка, относно приемане на решение с което се предлага на Министерски съвет 

да отпусне на основание чл.92  КСО  персонална пенсия на малолетни деца от с.Калояново, 

Пловдивска област. 

    Докладва: Младен Петров – Председател на ОбС 

 8.Докладна записка относно  продажба на имот № 001008 частна общинска 

собственост, находящ се в землището на село Главатар. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 9. Питания към кмета на община Калояново. 

  

 

С уважение, 

Младен Петров 

Председател на ОбС 

 


