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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№486 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.06.2022 г. с  Протокол № 37 
 

ОТНОСНО: Подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

Общинският съвет – град Брацигово след като разгледа предложението на Инж. Мария 

Батаклиева- За кмет на Община Брацигово, съгласно Заповед №РД-447/29.06.2021г. на 

Кмета на Община Брацигово, становищата на постоянните комисии на основание чл. 

21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.59 и чл.60 от ЗМСМА, и чл.5 от ЗЮЛНЦ и след станалите разисквания: 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Да бъде сформирано местно партньорство за подготовка и подаване на заявление за 

кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при 

изпълнението 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), подкрепена от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за разработване на 

Стратегия за местно развитие за периода 2023 – 2027 г. 

2. Дава съгласие Община Брацигово да участва в подготовката и реализацията на 

проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. като партньор. 

3.Дава съгласие Община Брацигово за участва в местно партньорство на територията на 

община Брацигово със следният партньор, избран по прозрачен и публичен ред: 

3.1. Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1903г.“ село Бяга, ул. „Първа“ №35, 

код по БУЛСТАТ 112077863, с председател Славка Иванова Гегускова и секретар 

Димитрия Борисова Ламбрева - представител на нестопанския сектор; 

3.2. Определя за представител на Община Брацигово в местното партньорство по т. 3 

Кметът на община Брацигово – Надежда Борисова Казакова, ЕГН: 7403303498 

4. Упълномощава представителя на Община Брацигово по т.3 да подпише 

Споразумение за партньорство с партньорите по проекта, в съответствие с 

изискванията за кандидатстване по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

5. Дава съгласие водещ партньор и кандидат за финансовата помощ по проекта 19.1. да 

бъде: Община Пещера, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, общ. 

Пещера, град Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, ЕИК по БУЛСТАТ 000351750, 

представлявана от Кмета Йордан Стоянов Младенов 

6. Дава съгласие партньорите по проекта по т.1 да са следните: 

6.1. Община Пещера, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, общ. 

Пещера,  гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, ЕИК по БУЛСТАТ 000351750, 

представлявана от Кмета Йордан Стоянов Младенов 
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6.2. Община Брацигово, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, общ. 

Брацигово,  ул. „Атанас Кабов“ №6А, ЕИК по БУЛСТАТ 000351565- партньор в 

Местно партньорство Брацигово, представлявано от Кмета - Надежда Борисова 

Казакова представител на публичния сектор; 

6.3. Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1903г.“ село Бяга, ул. „Първа“ №35, 

код по БУЛСТАТ 112077863, с председател Славка Иванова Гегускова и секретар 

Димитрия Борисова Ламбрева – партньор в местно партньорство- Брацигово- 

представител на нестопанския сектор; 

6.4. Народно читалище „Развитие- 1873“, гр. Пещера, със седалище и адрес на 

управление: гр. Пещера, ул. „Димитър Горов“ №4, код по БУЛСТАТ 112043028, 

представлявано от Фаня Любенова Иванова - партньор в местно партньорство- Пещера, 

представител на нестопанския сектор. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд-Пазарджик 

чрез Общински съвет –Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да  *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да  *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да  *    

10. Петър Георгиев Маринов Да  *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


