
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 
 

№ 170 
 

от редовно заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 22/30.03.2017 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Калояново с проектно предложение по Оперативна  

  програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 2:  

  „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за  

  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие  
  на социалното предприемачество“. процедура 

 
ДОКЛАДВА: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА ОБЩИНАТА 

 
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  

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. Дава съгласие за кандидатстване на Община Калояново по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020 г.”, Схема за предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното 

предприемачество“. 

2. Дава съгласие, при одобряване на проектното предложение, за целта на проекта: 

2.1. Да бъдат предоставени безвъзмездно две помещения (стаи) в сграда, общинска 

собственост, намираща се в с. Калояново, ул. „…” №… (бивш Клуб на пенсионера) за ползване 

от Социално предприятие Калояново, с допустима опция за извършване на ремонта на същите и 

адаптиране в тях на работни места за хора с увреждания. 

2.2. Помещенията да се предоставят за срока на изпълнение на проекта и до одобряване 

на окончателния доклад по проекта. 

3. Дава съгласие бенефициентът да запази функционирането на социалното предприятие, 

както и заетостта на минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата група 

за период не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности. 

4. Възлага на Кмета на Община Калояново осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

         /Младен Петров/ 

 
Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 15 

 



Гласували "за"             - 15 
"Против"             - няма   

“въздържали се”              - няма 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

 

Юрист ОбС Калояново: 

   /Йовка Якова/ 
 

 


