ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 40
от заседанието на 20.09.2018 г.
по точка 16 от дневния ред
Относно: Кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение,
съгласно Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ Елхово – Болярово; Мярка 7.2.
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура от Стратегия за водено от общностите местно развитие,
финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обект
„Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата
Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово“,
докладва Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе Решение № 491 На
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:
1. Общинският съвет – гр. Болярово дава съгласието си община Болярово
да кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ – Елхово - Болярово:
Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от
общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. с проект за обект: „Частичен ремонт, оборудване и
обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево,
Воден и Голямо Крушево от община Болярово“.
2. Общинският съвет – гр. Болярово удостоверява, че дейностите по
проекта съответстват на приоритетите заложени в Програмата за реализация на
Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.:
Приоритетна област 2: Жизнен стандарт и качество на живот
Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот на населението и
нивото на социалните услуги
Приоритет 2.4.: Развитие на културата и културните институции в община
Болярово
Специфична цел 2.4.1.: Създаване на условия за подобряване на
параметрите на културната инфраструктура на територията на общината.
Мярка 2.4.1.1.: Подкрепа за проекти и дейности, насочени към развитие на
културната инфраструктура.
3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА задължава Кмета на общината
при одобрение на проекта от Управляващия орган към Министерството на
земеделието, храните и горите, да организира изпълнението му.
Гласували: 7 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Донка Ангелова Ботева
5.Красимир Любчов Григоров
6.Съба Георгиева Недева
7.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________/Ст. Николова/

