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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 289 

 

взето с Протокол № 22 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 07.08.2017 година 

  

 

            По т. 21 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Садово за 2017 

год. на Сдружение „Местна инициативна група – МИГ-Община Садово”, за 

доказване наличието на собствен финансов ресурс за управление на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на територията на Община Садово, 

кандидатстваща за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020” 

предвид следните мотиви:Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Община Садово” 

следва в срок до 31.08.2017г. да внесе за разглеждане и одобрение от страна на 

Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. Стратегия за водено от общностите 

местно развитие(СВОМР). Местните инициативни групи следва да представят 

доказателства за наличието на собствен финансов ресурс за управление на 

СВОМР и в тази връзка е необходимо в случай на одобрение на СВОМР на МИГ-

Община Садово, Община Садово да отпусне временен безлихвен заем в размер на 

30 000 лв. за периода на изпълнение на СВОМР до 31.12.2023 година     и 

на основание: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 4 и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за 

публичните финанси 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

1. Отпуска на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

МИГ–Община Садово“, със седалище: гр. Садово, ул. “Кирил и Методий“ №4, с 

БУЛСТАТ: 176021731, представлявано от Петър Георгиев  – Председател на 

Управителния съвет дългосрочен безлихвен заем от бюджета на Община Садово 

за 2017г. за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

територията на Община Садово, кандидатстваща за финансиране по подмярка 

19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 



местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014 – 2020 при следните параметри: 

- максимален размер на дълга – 30 000 /тридесет хиляди лева/; 

- валута на заема - лева; 

- вид на заема - дългосрочен безлихвен заем; 

- срок за погасяване - до 31.12.2023г.; 

- начин на обезпечаване - издаване на запис на заповед в полза на Община 

Садово. 

2. Одобрява текста на приложения Договор за заем, съгласно Приложение 

№1 и запис на заповед, съгласно Приложение № 2 неразделна част от настоящото 

решение. 

3. Упълномощава Кмета на Община Садово да подпише договор за 

безлихвен заем със  Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

МИГ –Община Садово“ със седалище : гр.Садово, ул. „Кирил и Методий“ № 4, 

БУЛСТАТ: 176021731, представляващ Приложение №1, неразделна част от 

настоящото решение. 

          4. Одобрява намалението общо с 30 000  лева на приходната и разходната 

част на сборния бюджет на Община Садово за 2017 година, 

 5. Договорът да бъде подписан, а средствата да бъдат прехвърлени при 

одобрение на подадена Стратегия по ВОМР от страна на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – МИГ –Община Садово“   

          6. За разходването на средствата по безлихвения заем да бъде уведомено 

общото събрание на Местна инициативна група-МИГ-Община Садово”. 

 

 

           По т. 21 се извърши поименно гласуване. 
 
                 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

                                 
                                                                                                  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 
  

 

 


