
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, 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 

В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 

 
 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.33, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Калояново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и във връзка с чл.35, ал.1 от същия, председателят на Общинския съвет свиква 8-то 

редовно заседание на Общински съвет Калояново на 

  

30.04.2020 г. от 14,00 часа /четвъртък/ при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :  

1.Докладна записка,относно приемане на Годишен  план за развитие на социалните 

услуги в община Калояново за 2021 година. 

Докладва: Георги Георгиев- Кмет на община Калояново  

2.Докладна записка,относно приемане на отчет за състоянието на общинската 

собственост и за резултатите от нейното управление за 2019 год. 

Докладва: Георги Георгиев - Кмет на община Калояново 

3.Докладна записка, относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия 

за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за  2019 г. 

Докладва: Веселин Боново - Зам. кмет на община Калояново 

4.Докладна записка, относно  закупуване на недвижим имот представляващ 

едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 24 кв.м., находяща се в УПИ I – 

партиен дом, поща в кв.51 по ПУП на село Калояново, Пловдивска област. 

Докладва: Пламен Николов – Зам.кмет на община Калояново 

5. Докладна записка,относно отдаване под аренда на ПИ № 22191.14.144 и 

22191.19.60 по КККР на с. Долна махала, област Пловдив. 

Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на община Калояново 

6.Докладна записка,относно отдаване под наем на помещение № 9 и 11 от ІІІ ет. на 

сграда „Дом на услугите“ построена в УПИ І – партиен дом и поща,пл. № 593 кв. 51 по 

ПУП на с. Калояново, област Пловдив. 

Докладва: Пламен Николов – Зам.кмет на община Калояново 

7.Докладна записка, относно определяне на маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Калояново. 

    Докладва: Веселин Бонов – Зам.кмет на общината 

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

жители от община Калояново от бюджета на ОбС Калояново. 

Докладва: Младен Петров – Председател на ОбС Калояново 

 

mailto:m.petrov@kaloianovo.org


9.Докладна записка, относно промяна характера на собствеността на недвижим 

имот публична общинска собственост в землището на село Калояново. 

  Докладва:Пламен Николов – Зам.кмет на общината 

 10.Докладна записка, относно освобождаване от заплащане на дължим наем от 

наематели на общински имоти, представляващи търговски обекти, които са 

преустановили дейността си, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време 

на извънредното положение. 

   Докладва: Георги Георгиев – Кмет на общината 

11. „Питания към кмета на общината“ 

 

 

С уважение,/п/ 
Младен Петров, 

Председател на ОбС Калояново           
  

 

 


