
                                                                                       ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 645 

 

взето с Протокол № 55 от извънредно заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 01.09.2015 година 

  

 

           По т. 1 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

подготовка за кандидатстване на община Садово по проект по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

(ПРСР 2014-2020) 

 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 10 ал.2 от Наредба № 16 от 2015 г. на МЗХ 

Общински съвет – Садово 
Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява участието на Община Садово в качеството си на член на  

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ – община САДОВО” и водещ 

партньор при подаване на Заявление за подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. 

 

2. Община Садово да подаде заявление за изразяване на интерес за  

предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности” в качеството й на водещ партньор в „Местна инициативна група – 

МИГ – община САДОВО”. 

 

3. Партньори по проекта: 

За стопанския сектор: Кооперация „Взаимоспомагателна кредитна  

кооперация за частни земеделски стопани – Катуница; 

                За нестопанския сектор: Народно читалище „Христо Смирненски” гр. 

Садово. 

 

 



4. Определя за лице, което да представлява Общината в партньорството по 

проекта Димитър Бориславов Здравков – кмет на Община Садово. 

 

5. Партньорството обхваща всички населени места в административните 

граници на Община Садово. 

 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
 

 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК:   /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                               /Г. БУКОВ/ 
 

 

 


