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       Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                           № 110 

взето с Протокол № 8 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 10.05.2016 година 

 

 

 

            По т. 22 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

вземане на решение за подписване на запис на заповед за гарантиране на авансово 

плащане по проект BG05М90Р001-1.002-0028  „Активни, мотивирани и заети в 

община Садово” 

предвид следните мотиви: своевременно финансово обезпечаване на 

извършените дейности по проекта      и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с т. 3.8.1 от Административен договор от 25.04.2016г. 

за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05М90Р001-

1.002 „АКТИВНИ” 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Упълномощава кмета на община Садово да подпише Запис на  

заповед, без протест и разноски, платима на предявяване в полза на 
Министерство на труда и социалната политика с ЕИК 000695395, в 
качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, обезпечаваща авансово плащане за проект 
BG05М90Р001-1.002-0028  „Активни, мотивирани и заети в община Садово” 
по Административен договор от 25.04.2016г. за безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 
процедура чрез подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ”, в 
размер на 78 160 лева(седемдесет и осем хиляди сто и шестдесет лева), със 
срок за предявяване за плащане – 01.09.2017 година. 
        2.Одобрява текста на записа на заповед по т. 1 съгласно приложението. 
 

 
 
           По т. 22 се извърши поименно гласуване. 



 
 

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

 

 

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

 

 


