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

m.petrov@kaloianovo.org 

 
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 и във връзка с чл.35, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Калояново, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет 

свиква 18-то редовно заседание на Общински съвет Калояново в кино-салона на 

читалището на с.Калояново на 

 

25.02.2021г. /четвъртък/ от 14,00 часа при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

 

1.Докладна записка, относно ново обсъждане  на  Решение № 135, взето с 

Протокол № 17 от  28.01.2021 г. , като незаконосъобразно, съгласно писмо изх. № АК 

01-25#7/11.02.2021 г. на Областен управител на област Пловдив. 

   Докладва:Младен Петров – Председател на ОбС Калояново 

2.Докладна записка, относно определяне на размера на трудовото възнаграждение 

и на допълнително трудово възнаграждение  за трудов стаж и професионален опит  на 

кмета  на общината и кметовете  на кметства  в Община Калояново. 

   Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

3.Докладна записка, относно приемане на  Отчет за състоянието на общинската 

собственост и за резултатите от нейното управление за 2020 година. 

   Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

4.Докладна записка, относно прекратяване на съсобственост между Община 

Калояново и юридическо лице в УПИ ІV-81, кв. 8 по КРП на с. Сухозем, чрез продажба 

на общинската идеална част от имота. 

   Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

5.Докладна записка, относно отдаване под наем на 1 бр. петно с площ от 5 кв.м. за 

поставяне на преместваемо съоръжение – „павилион“ западно от кв.55 по плана на          

с.Песнопой, община Калояново, обл.Пловдив, публична общинска собственост. 

   Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

 6.Докладна записка, относно определяне на представител на община Калояново в 

извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, насроченото за 

02/03/2021 г. и упълномощаване относно начина на гласуване на проекторешенията, 

включени в дневния ред. 

    Докладва: Павел Павлов – Секретар на Община Калояново 

 7.Докладна записка, относно приемане на Програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Калояново 2021-2031 г. 

   Докладва: Веселин Бонов  – Зам.кмет на община Калояново 

 8.Докладна записка, относно приемане на Програма за енергийна ефективност на 

Община Калояново 2021-2031 г. 

   Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

 

mailto:m.petrov@kaloianovo.org


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

решение за продажба на новообразуван имот № 504.469 по плана на новообразуваните 

имоти на местност „Зад Песнопой“ в землището на село Песнопой, област Пловдив. 

   Докладва:Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

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

решение за продажба на новообразуван имот № 504.351 по плана на новообразуваните 

имоти на местност „Зад Песнопой“ в землището на село Песнопой, област Пловдив. 

    Докладва:Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново  

 11.Докладна записка, относно предложение за предварително съгласуване на   

Схема за монтиране на преместваемо съоръжение – машина за продажба на сладолед на 

територията на село Дълго поле, община Калояново. 

   Докладва: арх.Петър Гигов – Гл.архитект в община Калояново 

 12.Докладна записка, относно съгласие за определяне на дейността по 

предоставяне на Топъл обяд като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от    ДР на Закон 

за публичните финанси. 
Докладва: Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 

 13.Питания към кмета на общината. 

 

С уважение,/п/ 

Младен Петров: 

Председател на ОбС Калояново 

 


