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

 

   ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 151 

от редовно заседание на Общински съвет Калояново,  

Пловдивска област, прието с Протокол № 21/23.02.2017 г. 
 

ДОКЛАДВА: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на община Калояново 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Калояново за 2017 година 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал. 3  и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г. и ПМС № 374 от 22. 12. 2016 г. за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2017 г., чл. 34 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на 

Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС Калояново, 

Протоколи от общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Калояново 

за 2017 г. от 25. 11. 2016 г. и от 17. 02. 2017 г. и Становище от Протокол № 14 от  15. 

02. 2017 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общинската собственост и 

контрол по сделки с общинска собственост към ОбС Калояново по проекта за бюджет 

на Община Калояново за 2017 г.   

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   К АЛ О Я Н О В О 

Р Е Ш И: 

1.Приема бюджета на Община Калояново за 2017 г. в размер на 6 612  041 лв. 
по прихода и разхода, както следва: 

/ съгласно приложение № 1 – Част І / 
 І. Собствени приходи и помощи -    1 911 865 лв. 
 ІІ. Разходи -        6 612 041 лв. 

В това число: 
Заплати и възнаграждения -      2 834 461 лв. 

Задължителни осигурителни плащания -       554 745 лв. 
Издръжка -         2 171 779 лв. 

Разходи за данъци, такси, административни санкции -      57 715 лв. 
Разходи за помощи -            21 000 лв. 
Разходи за субсидии и членски внос -        146 010 лв. 
Капиталови разходи -          806 528 лв. 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи -       19 803 лв. 

 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения    -  4 329 260 лв. 

 



В това число: 
По Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. -   

             4 536 385 лв. 
Предоставени трансфери между бюджети  -           ( -  210 823 ) лв. 

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от 
Европейския съюз ( възстановени от предходни години ) -      3 698 лв. 

 ІV. Бюджетно салдо -                ( - 370 916 ) лв. 
 V. Операции с финансови активи -       370 916 лв. 

В това число: 
 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки 
и фондове -           ( - 19 796 ) лв. 

 - Преходен остатък от 2016 г. -         390 712 лв. 

 
 1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 3 700 830 лв. 

І. Собствени приходи и помощи -         20 758 лв. 

В това число: 
Неданъчни приходи -            20 758 лв. 

 ІІ. Разходи -        3 700 830 лв. 

В това число: 

Заплати и възнаграждения -      2 410 443 лв. 
Задължителни осигурителни плащания -       447 826 лв. 
Издръжка -            454 288 лв. 

Разходи за данъци, такси, административни санкции -             97 лв. 
Разходи за субсидии и членски внос -          80 300 лв. 
Капиталови разходи -           288 083 лв. 
Резерв за непредвидени разходи -           19 803 лв. 

 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения    -  3 317 185 лв. 
В това число: 

Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности -    

             3 317 185 лв. 
 ІV.  Бюджетно салдо -                ( - 362 887 ) лв. 
 V. Операции с финансови активи -       362 887 лв. 
В това число: 

 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки 
и фондове -          ( - 19 796 ) лв. 
 - Преходен остатък от 2016 г. -        382 683 лв. 

  
1.2. За общинските дейности и дофинансиране на делегираните от държавата 

дейности в размер на 2 911 211 лв. 
І. Собствени приходи и помощи -    1 891 107 лв. 

В това число:   
Данъчни приходи -          508 300 лв. 
Неданъчни приходи -       1 382 807 лв. 

 ІІ. Разходи -        2 911 211 лв. 

В това число: 
ІІ.1 За общинските дейности -      2 653 811 лв. 



В това число: 
Заплати и възнаграждения и -         269 766 лв. 
Задължителни осигурителни плащания -         48 781 лв. 
Издръжка -         1 699 588 лв. 

Разходи за данъци, такси, административни санкции -      57 521 лв. 
Разходи за помощи -            21 000 лв. 

Разходи за субсидии и членски внос -          38 710 лв. 
Капиталови разходи -          518 445 лв. 

ІІ.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности -   
             257 400 лв. 
В това число: 

Заплати и възнаграждения -          154 262 лв. 

Задължителни осигурителни плащания -          58 138 лв. 
Издръжка -               17 903 лв. 
Разходи за данъци, такси, административни санкции -              97 лв. 

Разходи за субсидии и членски внос -           27 000 лв. 
 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -      1 012 075 лв. 
В това число: 

Обща изравнителна субсидия от РБ  -      754 300 лв. 

За зимно поддържане на общинска пътна мрежа -       60 700 лв. 
Целева субсидия от РБ за капиталови разходи -     404 700 лв. 
Предоставени трансфери между бюджети ( на Община Карлово за отчисления 

по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО ) -           ( - 210 823 ) лв. 
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз ( възстановени от предходни години ) -       3 698 лв.. 
 ІV. Бюджетно салдо  -                              ( - 8 029 ) лв. 

 V. Операции с финансови активи -          8 029  лв. 
В това число: 
 - Преходен остатък от 2016 г. -            8 029 лв. 

  
1.3. Разпределя разходите по бюджета, по отговорности, функции, дейности и 

параграфи, както следва: 
 / съгласно приложение № 1 – Част ІІ ) 

 1.3.1. За държавните дейности -      3 700 830 лв. 
 1.3.1.1. Общи държавни служби -         610 200 лв. 
 1.3.1.2. Отбрана и сигурност -          386 333 лв. 

 1.3.1.3. Образование -        1 984 101 лв. 
 1.3.1.4. Здравеопазване -             79 328 лв. 
 1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -                560 568 лв. 
 1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности -       80 300 лв. 

 1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи -   
              257 400 лв. 
 1.3.2.1. Общи държавни служби -          83 000 лв. 

1.3.2.2. Образование -           120 400 лв. 

1.3.2.3. Здравеопазване -               9 000 лв. 
1.3.2.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -       18 000 лв. 



 1.3.2.5. Почивно дело, култура, религиозни дейности -        27 000 лв. 
 1.3.3. За общински дейности -       2 653 811 лв. 
 1.2.3.1. Общи държавни служби -         650 009 лв.  
 в т.ч.  за Общински съвет -           145 000 лв. 

 1.2.3.2. Отбрана и сигурност -            37 000 лв. 
 1.2.3.3. Образование -           327 400 лв. 

 1.2.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -          133 500 лв. 
   1.2.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ -       1 249 715 лв. 

в т. ч. за Дейност 623 “ Чистота “ -          442 985 лв. 
 1.2.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности -     106 370 лв. 
 1.2.3.7. Икономически дейности и услуги -        149 817 лв. 

 1.3.4. Капиталови разходи -          806 528лв., 

/ съгласно приложение № 2 разпределени по обекти и източници на финансиране / 
 1.3.4.1. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи, както следва: 
 1.3.4.1.1. Целева субсидия за капиталови разходи от РБ -        404 200 лв. 

 1.3.4.1.2. Собствени бюджетни средства -          114 245 лв.,  
в това число: 

-  Собствени приходи по § 40-00 Продажби на общински нефинансови активи   

( чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси )  -              86 300 лв.  

1.3.4.1.3. Преходен остатък от 2016 г. по § 31-18 -       273 083 лв. 
1.3.4.1.4. Преходен остатък от 2016 г. по § 31-11 -         15 000 лв. 

 1.3.4.2. Приема разпределението на средствата по чл. 127, ал.2 от ЗПФ за 2017 

година. / съгласно приложение 2а / 
 1.3.5. Утвърждава максималния размер за ангажименти за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2017 г. в размер на  3 800 000лв. 
 1.3.6. Утвърждава максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 3 200 000 лв. 
 1.3.7. Приема делегираните бюджети на общообразователните училища на 
общинска издръжка общо и по училища в размер на 1 326 705 лв., както следва: 

 / съгласно приложение № 3 / 
 І. Собствени приходи и помощи -          20 758 лв. 
В това число: 

Неданъчни приходи -             20 758 лв. 

 ІІ. Разходи -         1 326 705 лв. 
 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения     -  1 325 743 лв. 
В това число: 

Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности ( разпределена 
съгласно формула по чл. 41а от Закона за народната просвета ) -    
              1 254 383 лв. 

Трансфер от общинските приходи за ученически стол към ОУ ” Иван Вазов ” 

Калояново -                14 000 лв. 
Трансфер от общинския бюджет от преходни остатъци от 2016 г. по училищата 

-                57 360 лв. 
 ІV. Бюджетно салдо  -                                    19 796 лв. 

 V. Операции с финансови активи -      ( - 19 796 ) лв. 
В това число: 



 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки 
и фондове -           ( - 19 796 ) лв. 
 1.3.7.1. Задължава Кмета на Общината, 100 % от реално постъпилите приходи 
от наеми и аренда на училищните земи да се предоставят на училищата, след 

приспадане на полагащите се данъци по Закона за ДДС и Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 

1.3.8. Приема разходен стандарт за издръжка на 1 дете в детските заведения на 
общинска издръжка за 2017 г. в размер на 1 200 лв. В стандарта се включват и частта 

за до финансиране на разходите за заплати, социални плащания и осигуровките на 
персонала в детските заведения. 

1.3.9. Приема стандарт за подобряване на материалната база в детските 

заведения на общинска издръжка за 2017 г. в размер на 100 лв. на дете. 

 1.3.10. Преходния остатък от 2016 г. в размер на 390 712 лв. да се използва, 
както следва: / съгласно приложение № 4 / 
 1.3.10.1. За делегирани от държавата дейности -                 382 683 лв. 

в това число за: 
 - издръжка на дейностите по отбрана и сигурност -    9 600 лв. 
 - Капиталови разходи в дейностите по отбрана и сигурност -          288 083 лв. 

 - издръжка на училища -                  35 518 лв. 

- Събрани средства и извършени плащания за сметка средства от Европейския 
съюз в училищата -                   19 796 лв. 

- издръжка на яслени групи към ДГ -       4 398 лв. 

- за заплати и осигуровки по програми за временна заетост -            12 012 лв. 
- За издръжка на ДВД ”Св.Св. Дамян и Кузма” Горна Махала -         13 276 лв. 

 1.3.10.2. За общински дейности -                  8 029 лв. 
в това число за 

 - За дейностите по зимно поддържане общинска пътна мрежа   - 8 029 лв. 
 1.3.11. Предвидените постъпления от възстановяването на временен безлихвен 
заем от сметки за средства от ЕС  в размер на 3 698 лв. да се използват за зимно 

поддържане на общинската пътна мрежа. 
 1.3.12. Определя размера на текущи разходи от 2016 г., които следва да се 
платят през 2017 г.  - 177 182 лв. и отчисления за 2016 г. по чл. 60 и чл. 64 от 
Закона за управление на отпадъците – 84 999 лв. 

 1.3.13. Определя размера на просрочените вземания за събиране през 2017 г. -
               167 521 лв. 
 1.3.14. Определя размера на дълга на 31. 12. 2017 г. -                           0 лв. 

 1.3.15. Определя численост на персонала, средните месечни брутни работни 
заплати и средствата за работни заплати по функции и дейности за 2017 година, 
съгласно приложение № 5. 
 1.3.15.1. Задължава Кмета на общината и Главния счетоводител да разработят и 

утвърдят щатните разписания от 01. 01. 2017 г. 
 1.3.16. Приема лимити за разходи: 
 1.3.16.1. Лимит за представителни разходи – по 3 000 лв. за Кмета на Общината 
и Председателя на Общинския съвет; 



 1.3.16.2. Командировъчните разходи на Кмета на Общината и Председателя на 
Общинския съвет да са в рамките определени за пътни, дневни и нощувки, съгласно 
Наредбата за командировките; 
 1.3.16.3. Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 % от 

действително начислените средства за работна заплата; 
 1.3.16.4. Размер на поевтиняване на храната на 5 и 6 годишните деца в 

подготвителните групи – 0,85 лв. за закуска и  обяд, от които 0,45 лв. за сметка на 
субсидията от Републиканския бюджет за делегирани от държавата дейности и 0,40 

лв. за сметка на общинските приходи. 
 1.3.16.5. Утвърждава среден дневен хранителен оклад на едно дете в детските 
градини – 2,20 лв.; 

 1.3.16.6. Лимит за културен календар на Общината – 25 000 лв. разпределени, 

както следва: 
 - Дълго поле – 1 800 лв. 
 - Житница и Ръжево Конаре – по 1 500 лв. 

 - Калояново – 500 лв. 
 - За общинските празници – 5 300 лв. 
 - За останалите кметства – по 1 200 лв.  

 1.3.16.7. Лимит за помощи по решение на Общинския съвет – 5 000 лв. 

 1.3.17 Пътните разходи на персонала работещ в дейностите на общинска 
издръжка за пътуване от местоживеене до месторабота по най-краткия маршрут да се 
изплащат, както следва: 

  1.3.17.1. За педагогическия персонал – до 100 % от действителните разходи за 
пътуване. Поименните списъци и средствата за пътуване се утвърждават от 
Директорите на учебните и детски заведения. 
 1.3.17.2. За медицинския персонал – до 85 % от действителните разходи за 

пътуване. Поименните списъци и средствата 3а пътуване се утвърждават от Кмета на 
Общината. 
 1.3.17.3. За всички останали – до 80 % от действителните разходи за пътуване. 

1.3.17.4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 
разходи, съгласно приложение № 6. Поименните списъци и средствата за пътуване се 
утвърждават от Кмета на Общината по предложение на ръководителите на звената. 
 1.3.18. Приема разчет за целеви разходи, както следва: 

 1.3.18.1. Еднократна помощ при раждане на едно дете в размер на 200 лв. – 
16 000 лв.; 
 1.3.18.1.1. Определя условията за отпускане помощта по т. 1.3.18.1.: 

 -  роденото дете да е първо, второ или трето в семейството; 
 - в случай, че при трето раждане в семейството се родят две или повече деца, да 
се считат като трето дете. 
 - родителите да са с постоянен адрес на регистрация на територията на Община 

Калояново, преди датата на раждане на детето; 
 -  поне единия родител да е с постоянен адрес на територията на Община 
Калояново минимум 2 години преди датата на раждането на детето; 
 - да нямат задължения към Община Калояново.  

 - родителите да са навършили 18 години към датата на раждане на детето. 



 1.3.18.1.2 Упълномощава Кмета на Община Калояново да определи реда за 
отпускането на помощта п т. 1.3.18.1.  
 1.3.18.2. За извършване на весел или тъжен ритуал, да се изплащат следните 
възнаграждения: 

 - За весел ритуал: 
 ритуалчик – 30 лв.; 

 помощник ритуалчик – 15 лв. 
 - За изнесен весел ритуал: 

ритуалчик – 40 лв.; 
 помощник ритуалчик – 20 лв. 
 - За тъжен ритуал: 

  ритуалчик – 10 лв. 

 1.3.18.3. За членски внос: 
 - за НСОРБ – 1 623 лв.; 
 - за сдружение “ Хебър “ – 993 лв.; 

 - за Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети – 
510 лв.; 
 - за Асоциацията на българските градове и региони – 384 лв. 

 - за Асоциацията на еколозите от общините – 200 лв. 

 1.3.19. Утвърждава разчет за субсидии в размер на 142 300 лв., както следва: 
 1.3.19.1. За общинско сдружение “ Култура “ – 104 300 лв., в това число от 
Републиканския бюджет – 80 300 лв. и до финансиране със средства от собствените 

приходи на Общината – 24 000 лв. 
 1.3.19.1.1. Средствата за до финансиране в размер на 24 000 лв. за се 
изразходват за: 

Общинско сдружение “ Култура “ – 8 000 лв. 

Читалище “ Искра – 1921 “  Калояново – 11 000 лв.  
Читалище “ Пробуда – 1903 “ Отец Паисиево –  2 000 лв.  
Читалище “ Васил Левски – 1927 “ Дълго поле – 3 000 лв. 

1.3.19.2. За Читалище “ Народни будители“ Дълго поле – 3 000 лв. 
 1.3.19.3. За спортни дружества, регистрирани на територията на Общината – 32 
000 лв. разпределени, както следва: 
 1.3.19.2.1. ФК Калояново – 11 500 лв. 

 1.3.19.2.2. ФК Житница – 8 000 лв. 
1.3.19.2.3. ФК Дълго поле – 7 500 лв. 
1.3.19.2.4. ФК Черноземен – 5 000 лв.   

1.3.19.2.5. Разпределя субсидията по т. 1.3.19.3. на четири равни части за всяко 
тримесечие, като задължава Кмета на общината да не надхвърля лимита за 
тримесечие. 

1.3.19.3. За Центъра за домашни грижи на КАРИТАС в Калояново, Житница и 

Дуванлий – 3 000 лв. 
2. Приема индикативния годишен разчет за 2017 година на сметките за 

средства от Европейския съюз, общо и по проекти в размер на 291 658 лв. 
/ съгласно приложение № 7 / 

 І. Собствени приходи и помощи -               10 лв. 
 ІІ. Разходи -           291 658 лв. 



В това число: 
Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания -      198 623  лв. 
Задължителни осигурителни плащания -          38 071 лв. 
Издръжка -               54 964 лв. 

 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -        199 347 лв. 
В това число: 

Трансфери между сметки за СЕС  -       203 045  лв. 
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз ( възстановени от предходни години ) –  (-  3 698 ) лв. 
 ІV. Бюджетно салдо -                  ( - 92 301 ) лв. 
 V. Операции с финансови активи -         92 301 лв. 

В това число: 

 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки 
и фондове -               19 796 лв. 
 - Преходен остатък от 2016 г. -           72 505 лв. 

2.1. Приема индикативен годишен разчет за 2017 г. на сметките за средства от 
Европейския съюз за финансиране на проекти по ОП Развитие на човешките ресурси, 
общо и по проекти в размер на 367 942 лв. 

/ Съгласно приложение № 7.1. / 

І. Собствени приходи и помощи -                10 лв. 
 ІІ. Разходи -                      189 798 лв. 
В това число: 

Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания -      157 788 лв. 
Задължителни осигурителни плащания -         30 510 лв. 
Издръжка -                 1 500 лв. 

 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -         117 283 лв. 

В това число: 
Трансфери между сметки за СЕС  -            118 269  лв. 
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз ( възстановени от предходни години ) –      (-  986 ) лв. 
 ІV. Бюджетно салдо -                  ( - 72 505 ) лв. 
 V. Операции с финансови активи -         72 505 лв. 
В това число: 

- Преходен остатък от 2016 г. -            72 505 лв. 
2.2. Приема индикативен годишен разчет за 2017 г. на сметките за средства от 

Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Наука и образование за 

интелигентен растеж, общо и по проекти в размер на 75 426 лв. 
/ Съгласно приложение № 7.2. / 
 ІІ. Разходи -              75 426 лв. 
 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -           55 630 лв. 

В това число: 
Трансфери между сметки за СЕС  -           55 630 лв. 

 ІV. Бюджетно салдо -                ( - 19 796 ) лв. 
 V. Операции с финансови активи -           19 796 лв. 

 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки 
и фондове -               19 796 лв. 



2.3. Приема индикативен годишен разчет за 2017 г. на сметките за средства от 
Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Европейски фонд за 
подпомагане на най-нуждаещите се лица, общо и по проекти в размер на 26 434 лв. 
/ Съгласно приложение № 7.3. / 

 ІІ. Разходи -               26 434 лв. 
 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -            26 434 лв. 

В това число: 
Трансфери между сметки за СЕС  -           29 146 лв. 

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския 
съюз ( възстановени от предходни години ) –    (- 2 712 ) лв. 
 ІV. Бюджетно салдо -                     0 лв. 

3. Приема актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните 

дейности на Община Калояново 2017 – 2019 г. / съгласно приложение № 8 / 
3.1. За 2017 година 
І. Собствени приходи и помощи -     1 891 107  лв. 

 ІІ. Разходи -         2 653 811 лв. 
 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -     1 012 075 лв. 
 ІV. Бюджетно салдо  -                                249 371 лв. 

 V. Операции с финансови активи -           8 029 лв.  

3.2. За 2018 г. 
І. Собствени приходи и помощи -     1 881 794 лв. 

 ІІ. Разходи -         2 688 740 лв. 

 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -        995 280 лв. 
 ІV. Бюджетно салдо  -                                 188 134 лв. 
 3.3. За 2019 година 

І. Собствени приходи и помощи -     1 903 100 лв. 

 ІІ. Разходи -         2 764 588 лв. 
 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -        971 974 лв. 
 ІV. Бюджетно салдо  -                                110 486 лв. 

 4. Разходването на бюджетните средства да става при съблюдаване на следните 
приоритети: Заплати и осигуровки, храна, медикаменти, ел. енергия, горива за 
отопление, вода, пътни разходи, с предимство издръжката на учебни, детски и 
социални заведения. 

 5. При спазване на общия размер на бюджета и разпределението му на 
държавни и общински дейности, на Кмета на Община Калояново се предоставят  
правомощия по чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за бюджетната 2017 г. 

 6. Предоставят се правомощия на Кмета на Община Калояново, служебно да 
актуализира бюджета на Общината за 2017 г. при получаването на целеви приходи, 
без да изменя предназначението им. 
 7. Предоставя правомощия на Кмета на Община Калояново, да ползва 

свободните средства по бюджета, сметките за чужди средства и сметките за средства 
от Европейския съюз за финансиране на разходи по сключени договори за проекти по 
оперативни програми на Европейския съюз под формата временни безлихвени заеми. 
 7.1. Размерът на средствата по т. 7 към 31. 12. 2017 г. не може да надвишава 

100 000 лв.  



 8. Да разработи бюджета на Община Калояново за 2017 г. по пълна бюджетна 
класификация и го представи в Министерството на финансите, Сметната палата и 
Общинския съвет. 
       Срок: 25. 03. 2017 г. 

       Отговорник: Г. Георгиев 
          Ст. Папазов  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

          /Младен Петров/ 
Общ брой общински съветници      - 17 
Брой присъствали на гласуването   - 16 

Гласували  поименно: 

 

№ 

 

Трите имена 

 

 

“за” 

 

“против” 

 

“въздържали се” 

 

1.  Младен Иванов Петров              „за“   

2. Петя Иванова Павлова „за“   

3. Христо Иванов Пищялов „за“   

4. Иван Борисов Бекиров „за“   

5. Франц Павлов Селимов „за“   

6. Тодор Танев Димов „за“   

7. Йонко Иванов Вангов „за“   

8. Георги Илиев Тричков „за“   

9. Петър Рангелов Карадамянов „за“   

10. Живко Иванов Здравков „за“   

11. Кръстю Иванов Кодошев „за“   

12. Иван Йосифов Яков „за“   

13. Сафет Шабан Ахмед „за“   

14. Пламен Данчев Николов „за“   

15 Йорданка Димитрова Порязова „за“   

16. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид    

17. Павел Иванов Павлов „за“   

„За”       - 16 

"Против"     - няма 

“въздържал се”        - няма 
 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

 

Юрист ОбС Калояново: 

   /Йовка Якова/ 


