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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 180 

 
взето с Протокол № 20 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 23.03.2021 година 
 
 
            По т.8 от дневния ред „Предложение от Предложение от кмета на Община 
Садово относно осигуряване на мостово финансиране от страна на Община 
Садово, необходимо за одобрение на проект на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА-МИГ-ОБЩИНА САДОВО“ по процедура BG06RDNP001-19.476 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 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР), наричана по-нататък 
„Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“ 
предвид следните мотиви: СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МИГ-
ОБЩИНА САДОВО“ подготвя проектно предложение по процедура 
BG06RDNP001-19.476 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 2014-2020г.) и с оглед 
необходимостта от получаване на максимален брой точки при подготовка на 
проектното предложение и при спазване на изискванията, посочени в Условия за 
кандидатстване по горепосочената процедура, е необходимо сдружението да 
притежава финансов ресурс и капацитет в рамките на повече от 3 % от общата 
стойност на проекта. Община Садово може да осигури необходимия процент за 
финансиране на проекта, като в случай на одобрение на проекта, сумата ще бъде 
ползвана за изпълнение на дейностите по проекта, а в случай на неодобрение, 
сумата ще бъде възстановена на община Садово     и  
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 6, т. 10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с участието на Община Садово като 
представител на местната общност в СНЦ „Местна инициативна група-МИГ-
Община Садово“ 
 Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет-Садово дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем на  
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МИГ-ОБЩИНА САДОВО“ в 
размер на 6100(шест хиляди и сто) лв. като осигурено съфинансиране от община 



Садово като представител на местната общност при подготовка на проектно 
предложение по процедура BG06RDNP001-19.476 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-
2020г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони(ЕЗФРСР), наричана по-нататък „Подмярка 19.1 в частта на малките 
пилотни проекти“. В случай на одобрение на проекта и след представяне пред 
кмета на Общината на административен договор за финансиране, предоставената 
сума да бъде трансформирана в съфинансиране на Общината за реализация на 
дейностите по проекта. При неодобряване на проектното предложение и/или при 
липса на подписан административен договор за финансиране, сумата да бъде 
възстановена по сметка на Общината. 

2. Коригира бюджета на община Садово за 2021година, в частта на раздел  
„Общински дейности“: 

- Намалява „Резерв за неотложни разходи“ с 6100 лева; 
- Намалява § 7201 „Предоставени средства по възмездна финансова  

помощ“ от приходната част с 6100 лева. 
3. Общински съвет-Садово дава съгласие за поемането на гореописаното  

задължение. 
4. Общински съвет-Садово възлага на кмета на Община Садово последващите  

съгласно това решение и закона действия. 
 
 
           По т. 8 се извърши поименно гласуване. 
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