
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№21 

 

взето на извънредно заседание Общински съвет град Брацигово, 
проведено на 09.12.2015 г. с  Протокол № 4 

 
 

Относно: Подготовка на проект 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 г. (ПРСР) 
 
 

Общинският съвет град Брацигово, във връзка с постъпило предложение от Петко 

Петков – Кмет на община Брацигово и на основание чл. 21, ал.1, т.15  от ЗМСМА, във 
връзка със създаването на местно партньорство, прилагало подхода ЛИДЕР в периода 
2007 – 2013 г. и  становището на постоянната комисия по Икономика, финанси, 
образование и култура и след станалите разисквания 

 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Общинският съвет – Брацигово дава съгласие за формиране на местно 
партньорство – Брацигово, за подготовка и реализиране на проект по подмярка 
19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 
периода 2014 - 2020 година, в партньорство с община Кричим. 

2. Определя за представител на Община Брацигово в местното партньорство по т.1: 

Петко Валентинов Петков, ЕГН: ************ 

3. Водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проект по Подмярка 19.1. 
„Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. е ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

4.Партньори по проекта по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” са както 
следва: 

4.1. Местно партньорство – Брацигово, включващо: 

• ОБЩИНА БРАЦИГОВО, БУЛСТАТ: 000351565, Република България, 
гр.Брацигово, обл.Пазарджик ул. ”Атанас Кабов” № 6а, представлявана от 
Петко Валентинов Петков ЕГН ************** – кмет на община Брацигово, 
ВОДЕЩ ПАРТНЬОР И КАНДИДАТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ; 

• НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св.Св.Кирил и Методий-1929г.” с.Исперихово, 
БУЛСТАТ: 112050019, Република България, област Пазарджик, община 



Брацигово, с.Исперихово, Пощенски код: 4588, ул. "Тринадесета" №2 
представлявана от Денка Иванова Георгиева, Председател на Управителния 
съвет с ЕГН *********** – партньор в Местно партньорство Брацигово – 
представител на нестопанския сектор; 

• “Братя Пашкулеви“ ООД ЕИК: 112069083, Република България, област 
Пазарджик, община Брацигово, град Брацигово, Пощенски код: 4579, ул. Иван 
Хрисчев №13, Фирмено дело №596/1997г по описа на Пазарджишки съд 
представлявана от Ангел Иванов Пашкулев, ЕГН: ************** и Димитър 
Иванов Пашкулев, ЕГН: ***************** – управители - партньор в Местно 
партньорство Брацигово – представител на стопанския сектор 

4.2. Местно партньорство – Кричим, включващо: 

• ОБЩИНА КРИЧИМ, БУЛСТАТ 115244456, Република България, област 
Пловдив, община Кричим, град Кричим, Пощенски код: 4220, пл. 
„Обединение” № 3, представлявана от Атанас Стефанов Калчев, ЕГН 
*********** – кмет на община Кричим, партньор в Местно партньорство 
Кричим; 

• НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Пробуда – 1912 г.”, БУЛСТАТ 000456961, 
Република България, област Пловдивска, община Кричим, град Кричим, 
Пощенски код: 4220, пл. „Обединение”, № 3, представлявана от Анка 
Самуилова Хаджиева, Председател на Управителния съвет с ЕГН 
*************** - партньор в Местно партньорство Кричим – представител на 
нестопанския сектор; 

•  „Мега Маркет Импорт” ЕООД ЕИК 200449716, Република България, 
област Пловдивска, община Кричим, град Кричим, Пощенски код: 4220, УЛ. 
"Победа", № 5А, представлявана от Вели Шукриев Караходжев, управител с 
ЕГН ************* –– партньор в Местно партньорство Кричим – 
представител на стопанския сектор 

5.      Всички населени места от територията на община Брацигово, се включват в        
територията на партньорството. 

6. Упълномощава представителя на Община Брацигово по т. 2 да определи 
членовете на местното партньорство при спазване на предвидената в Наредбата 
за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. публична и 
прозрачна процедура. 

7. Упълномощава представителя на Община Брацигово по т. 2 да подпише 
Споразумение за местно партньорство с Община Кричим по т. 1, от името на 
Община Брацигово, в съответствие с изискванията за кандидатстване по 
Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г.” 

8. Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони и успешното изпълнение на проекта, 
Община Брацигово се ангажира: 

8.1.Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица при 
подготовка и подаване на заявление за кандидатстване. 



8.2.Да предостави помещение за офис за изпълнение на дейностите по мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР, намиращ се на адрес: 

Община Брацигово, гр.Брацигово, ул.Христо Смирненски, № 1, ет.2 

9. Одобрява проект на Споразумение за кандидатстване по подмярка 19.1., 
съгласно приложение към Наредба № 16. 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова          Не -   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Не -   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 11 11 0 0 

 
 
 
 
 

          Председател  на ОбС Брацигово: 
                                                                              /Надежда Казакова/ 

 


