
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

                                                                          

   ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 5 
 

от извънредно  заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 3/10.12.2015 г. 

 
ОТНОСНО: Подготовка 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 2014 – 2020 г. 

 

 

ДОКЛАДВА:Георги Георгиев – Кмет на община Калояново 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, 

ал.1 и ал. 2 от Наредба № 16 на МЗХ 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., 

 

О Б Щ И  Н С К И    С Ъ В Е Т     К А Л О Я Н О В О 

Р Е Ш  И: 

 

 1.Изразява съгласие и одобрява участието на Община Калояново в създаването на 

местното партньорство с териториален обхват всички населени места, попадащи в 

административните граници на Община Калояново.  

 2.Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за 

изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

 3.Дава съгласие община Калояново да бъде водещ партньор, кандидат и получател на 

финансова помощ по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

 4.Избира за представляващ Община Калояново и водещ партньор в партньорството по 

проекта. Георги Георгиев- кмет на Община Калояново и дава съгласие в това си качество да 

 



подаде заявлението за изразяване на интерес и да подпише договор за безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 5.Одобрява и приема избраните представители въз основа на решения по Протокол № 

1/08.12.2015 год. от проведената съвместна среща на публични и, стопанския сектор като 

партньори за създаване на местното партньорство и дава съгласие за подписване на 

Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на 

проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Партньорите за реализиране на съвместните дейности и отговорности в местното партньорство 

при изпълнението на проекта са: 

За публичния сектор: 

- Община Калояново, БУЛСТАТ: BG 000471340, със седалище и адрес на управление: Р 

България, Област Пловдив, Община Калояново, с. Калояново, пл. Възраждане №6, 

представлявана в партньорството от Кмета на Община Калояново. 

За стопанския сектор: 

- „Диекс“ ЕООД, ЕИК BG160066080, със седалище и адрес на управление: Р България, 

Област Пловдив, Община Калояново, област Пловдив, община Калояново, с. Дълго поле 4195 

ул. 36-ТА No 10, представлявано от Петя Ангелова Стоилова - Управител; 

За нестопанския сектор: 

- НЧ „Искра 1921 г.“ с. Калояново, БУЛСТАТ: 000456826, със седалище и адрес на 

управление: Р България, Област Пловдив, Община Калояново, област Пловдив, община 

Калояново, с. Калояново, пл. Възраждане №6, представлявано от Анка Иванова Бекирова- 

секретар на читалището. 

6.Изразява предварително съгласие във връзка с успешното реализиране на проекта, 

Община Калояново да предостави за ползване за нуждите на местното партньорство 

помещение за  офис  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

        /д-р Младен Петров/ 
 

Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 17 

Гласували  поименно "за"  - 17, както следва 

       
 

№ 

 

Трите имена 

 

 

“за” 

 

“против” 

 

“въздържа

ли се” 

 

1. Георги Илиев Тричков „за“   

2. Живко Иванов Здравков „за“   

3. Иван Борисов Бекиров „за“   

4. Иван Йосифов Яков „за“   

5. Йонко Иванов Вангов „за“   



6. Йорданка Димитрова Порязова „за“   

7. Кръстю Иванов Кодошев „за“   

8. д-р Младен Иванов Петров              „за“   

9. Павел Иванов Павлов „за“   

10. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид „за“   

11. Петър Рангелов Карадамянов „за“   

12. Петя Иванова Павлова „за“   

13. Пламен Данчев Николов „за“   

14. Сафет Шабан Ахмед „за“   

15 Тодор Танев Димов „за“   

16. Франц Павлов Селимов „за“   

17. Христо Иванов Пищялов „за“   

 
"Против"             - няма   

“въздържал се”              - няма 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протколчик: 

 /В.Шахънска/  
 

 


