ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 638
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 47/19.03.2010 г.
По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал.
2, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие”
и по мярка „Управление на МИГ, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната територия
за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013 г. , Договор № РД 50 – 238 от 03.06.2009 г. за предоставяне
на финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и
постигане на обществена актинтост на съответните територии
за потенциални местни инициативни групи в селските райони” по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, сключен между Министерството на
земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Община
Две могили и Докладна записка с вх. № 98 от 10.03.2010 г.,

Р Е Ш И:
1

1. Дава съгласие Община Две могили да стане съучредител в
Сдружение с нестопанска цел, определено да осъществява дейност в
обществена полза – Местна инициативна група „Лидер на територия Две
могили и Иваново”.
2. Приема:
2.1. Учредителните документи на Местната инициативна група, в това
число Устав, които са неразделна част от това решение.
2.2. Да влезе като юридическо лице в състава на Управителния съвет на
Местната инициативна група.
3. Ангажира се с изпълнение на Стратегията за местно развитие, след
нейното представяне, обсъждане и приемане от Общинския съвет.
4. Определя:
4.1. Юлия Йорданова – секретар на Община Две могили:
4.1.1. За свой представител в състава на Учредителното събрание на
Местната инициативна група, като и възлага да определи лицата, които да
вземат, заедно с нея, участие в него от квотата на Община Две могили.
4.1.2. За представляващ Община Две могили в Управителния съвет и
Общото събрание на Местната инициативна група.
4.2. Румен Марков – зам.-кмет на Община Две могили:
4.2.1. Като резервен член за попълване, при необходимост на
Управителния съвет от страна на Община Две могили.
5. Одобрява:
5.1. Сума до 200.00 (двеста лева и нула стотинки) за нуждите за
регистрация на Местната инициативна група.
5.2. Сумата от 0.10 (нула лева и десет стотинки) на човек от
населението с постоянен адрес на територията на Община Две могили за
дължимия членски внос в Общото събрание на Местната инициативна група.
6. Възлага на:
6.1. Юлия Йорданова да подпише от името на Община Две могили
всички необходими документи по учредяването и регистрацията на Местната
инициативна група „Лидер на територия Две могили и Иваново”.
6.2. Драгомир Дамянов, като кмет на Община Две могили да предложи
други мерки за подкрепа на Местната инициативна група.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника.
„ За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа

Вярно с оригинала
при ОбС: .…........................
(М. Иларионова)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Б. Георгиев)

