
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

РЕШЕНИЕ 

№ 177 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,проведено на 17.08.2009 г. 

 

 

Относно :Подготовка на проект по под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и                 

постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 

инициативни групи в селските райони” , ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие 

на селските райони ( 2007-2013) 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладна записка с вх. № 55 / 

13.08.2009г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот и след направените 

разисквания в постоянните комисии 

  

На основание чл.21, ал.1 , т. 15 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под мярка “Придобиване на 

умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални 

местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони 2007 – 2013 г., обн.,ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г. Общински Съвет – Сопот : 

 

                                                 РЕШИ: 

 

 

   1.Одобрява участието на Община Сопот в създаването на публично-частно 

партньорство за подаване на Заявление за подпомагате по под мярка 431-2 

“Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на 

потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 

(2007 – 2013 г.) за създаване на местна инициативна група на цялата територия на 

Община Сопот. 

 

   2.Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 11.08.2009 г. приема 

като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението 

следните организации: 

 

    2.1. За стопанския сектор -  ЕТ “Деян Петканчев”, град Сопот, ул.”Кирил Слепов” 

№ 7, ЕИК по БУЛСТАТ  115501491 – представлявана от Деян Христов Петканчев – 

собственик. 

 

    2.2. За нестопанския сектор – Сдружение с нестопанска цел “Агенция за устойчиво 

развитие – Сопот” град Сопот, ул. “Мария Българова” № 13 Б, ЕИК по БУЛСТАТ 

175742454 – представлявана от Иван Атанасов Стоенчев, Председател на Управителния 

съвет. 

 

  3. Водеща организация по проекта да бъде Община Сопот, със седалище и адрес на 

управление град Сопот, ул. “Иван Вазов” № 34, ЕИК по БУЛСТАТ 115816423 – 

представлявана от Веселин Петров Личев, Кмет на Община Сопот. 



 

   4. Община Сопот в качеството си на КАНДИДАТ, да участва в подготовката на 

Заявлението за кандидатстване, да подаде документите и да подпише договор за 

безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и 

постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони. 

 

   5. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на 

партньорската декларация – Веселин Петров Личев, Кмет на Община Сопот. 

 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували – 14 

“За” - 12 

“Против” – 2 

“Въздържали се” – няма 

 

 

Зам.председател на Об.С ………………… 

 

                                                   / Л.Джапаров / 

 

Зам.председател на ОБ.С ………………… 

 

                                                / М.Кацарова / 

 

 

       Председател на Об.С ……………….. 

 

                                                                                                                    / В.Попов / 

 

                                                     

 

                                                                                           Вярно с оригинала: 

                                                                                                                           /печат/ 

 

 

 


