
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЧИРПАН 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ   

 ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Чирпан в общото събрание 

на СНЦ „Местна инициативна група Чирпан” 

 

            УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

            Съгласно Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

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

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. местната инициативна група е 

юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, 

регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, което представлява публично-частно партньорство и има колективен върховен 

орган, чиито членове задължително са общината/ите от територията на действие на 

МИГ. 

 Със свое решение № 25 / 13.12.2019 г. Общински съвет – Чирпан е определил 

представителите на общината в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Чирпан”. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

П Р О Е К Т З А  Р Е Ш Е Н И Е : 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 от Наредба 

№ 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 -2020 г., Общински съвет  – Чирпан: 

1. Отменя свое решение № 25 / 13.12.2019 г. 

2. Определя за представител на Община Чирпан в Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Чирпан”   Иван Станчев Станчев – Председател на 

Общински съвет – Чирпан, като му възлага да участва в Общото събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан”  с право да 

предприема всички фактически и правни действия от името и за сметка на 

общината. 

 

 

Вносител: ............................. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан  

 

 

Съгласувал:..................... 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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