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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 468 

взето с Протокол № 43 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 21.11.2022 година 

 
         По т. 5 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
предоставяне на временен безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна 
група Садово““ 
предвид следните мотиви: Сдружение „МИГ Садово“ е подписал договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г., Мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ за реализацията на проект „Възраждане на старинни обичаи и съхранение на 
традиционни празници в Община Садово, област Пловдив“ с размер на помощта – 189 145.44 
лв. За реализацията на проекта е необходимо да се отпусне временна финансова помощ за 
разплащане на дейностите по проекта до момента на тяхното възстановяване след одобрение на 
разходите по проекта    и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация    Общински съвет – Садово 

Р Е Ш И:                                                                                                                      
  
         Отпуска временен безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група 
Садово“ в размер на 189 145.44 лв. за реализацията и извършването на плащания 
по проект „Възраждане на старинни обичаи и съхранение на традиционни празници 
в Община Садово, област Пловдив“ по ПРСР 2014-2020 г., Мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ до момента на одобрение на разходите по проекта и 
изплащането на безвъзмездната финансова помощ от УО на проекта. След 
получаване на безвъзмездната помощ, сумата от 189 145.44 лв. следва да се 
възстанови по сметката на Община Садово. 
 
           По т. 5 се извърши поименно гласуване. 
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