
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№809 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 17.09.2015 год. с Протокол № 49 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване за получаване на финансова помощ с 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. 

 

          Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината,  на 

основание чл.21, ал.1, т. 15 и т. 23, ал.2,  във връзка с чл.59, чл.60 и чл. 61 от ЗМСМА и 

на основание чл.10, ал.2 от Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на 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., 

 

Р Е Ш И: 

1. Отменя Решение № 784/30.08.2015 год. прието с Протокол № 48 на Общински 

съвет град Брацигово 

 

2. Прекратява членството на Община Брацигово в Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група –на територията на общините Брацигово и Кричим” за 

осъществяване на обществено-полезна дейност, прието с Решение № 119/31.07.2008 г.  

на Общинския съвет гр. Брацигово. 

 

3. Дава съгласие за 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 за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020) на територията 

на Община Пещера и Община Брацигово .  

 

4. Одобрява създаването на местно партньорство за реализиране на проекта  и приема 

партньори в местното партньорство:  

-  За публичния сектор – Община Пещера и Община Брацигово 

- За стопанския сектор – «БАРИ КБК ГРУП» ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Пещера 4550, община Пещера, област Пазарджик, ул. «Михаил Такев» 

№148А. 

- За нестопанския сектор – Народно читалище «Развитие-1873» гр. Пещера, със 

седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.«Димитър Горов» № 4. 

- «Местна инициативна група – Пещера», със седалище и адрес на управление: 

гр.Пещера, обл.Пазарджик, ул. «Дойранска епопея» № 17. 

 

5. Определя Община Пещера, представлявана от кмета Георги Иванов Козарев като 

Водещ партньор, кандидат за получаване на финансова помощ по проекта. 

 



6. Определя Васил Михайлов Гюлеметов - Кмет на Община Брацигово и  Анета 

Георгиева Рашайкова – общински съветник при  Общински съвет -Брацигово, които да 

представляват Община Брацигово в Управителния съвет на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група-Пещера“ за осъществяване на обществено-полезна 

дейност, в качеството й на публичен партньор. 

 

7. Упълномощава Кмета на Община Брацигово- Васил Михайлов Гюлеметов, да 

подпише Споразумение за партньорство, както и всички други документи, необходими 

за кандидатстването и изпълнението на проекта по подмярка 19.1 "Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

ПРСР 2014 - 2020 г.,  в качеството на партньор в представяне на проекта.  

 

 

             

 

                                                             Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да   * 

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да  *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да  *  

9 Илия Георгиев Калинов    Да  *  

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Не -   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да  *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да  *  

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 16 12 3 1 


