
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 10-то редвоно заседание на 

Общински съвет Калояново в киносалона на с.Калояново на 

30.06.2016 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

 1.Докладна записка, относно приемане на „План за противодействие на тероризма и 

защита при терористична дейност” на община Калояново 

     Докладва:Георги Георгиев – Кмет на общината. 

 2.Докладна записка, относно използване на възможностите на свободния енергиен 

пазар  чрез избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна 

балансираща група за нуждите на Община Калояново. 

     Докладва:Георги Георгиев – Кмет на общината 

 3.Докладна записка, относно одобряване на Парцеларен План за изграждане на 

подземно  кабелно трасе КЛ 20кV от ТП4“2“ село Житница до БКТП“Деликатес 2“ по КВС 

на село Житница в имоти държавна и общинска собственост по КВС и ПУП (урбанизирана 

територия) на село Житница, обл. Пловдив. 

     Докладва:арх.Петър Гигов – Гл.архитект в общината 

 4.Докладна записка, относно вземане решение за продажба на недвижим имот 

частна общинска собственост, находящ се  в село Дълго поле, Пловдивска област. 

     Докладва:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 5.Докладна записка, относно отдаване под аренда на ПИ с идентификатор 

63567.170.561 по КККР на с. Ръжево Конаре, Пловдивска област и ПИ № 892009  по КВС  

на с. Черноземен с ЕКАТТЕ 81133. 

     Докладва:Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 6.Докладна записка, относно отпускане на еднократна финансова  помощ на жител 

от село Калояново за възстановяване на щети от пожар от бюджета на Общински съвет 

Калояново.  

     Докладва:Младен Петров – Председател на ОбС 

 7.Докладна записка, относно отпускане на еднократна финансова помощ на жител 

от с.Калояново - тежкоболен и с нисък социален статус от  бюджета на Общински съвет 

Калояново 

     Докладва:Младен Петров – Председател на ОбС 

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

бюджета на Общински съвет Калояново на лице, което се намира в тежко здравословно   и 

социално положение от с.Черноземен, обл.Пловдивска,. 

     Докладва:Младен Петров – Председател на ОбС 

 9.Докладна записка, относно отпускане на еднократна фин.помощ жител от село 

Песнопой -   тежкоболен и с нисък социален статус от  бюджета на Общински съвет 

Калояново.. 
     Докладва:Младен Петров – Председател на ОбС 

 10.Питания към кмета на общината. 

С уважение, 

Младен Петров:         

Председател на ОбС Калояново 

 


