ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№ 25
гр. Копривщица

27.11.2015 година

На основание чл. 21, ал. 1 т.15 от ЗМСМА

Общински съвет Копривщица реши:
Взема решение община Копривщица да участва в
Споразумение за създаване на местно партньорство с община Антон,
община Пирдоп, неправителствена организация „Ротари клуб-Пирдоп"
и търговско дружество „Дива коса" ООД, ЕИК 200596591, с цел
кандидатстване за представяне на проект за финансиране по подмярка
19.1. „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие" по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 година.
2. Партньорите по проекта са общините Пирдоп, Антон и
Копривщица, както и избраните след публично обсъждане във
водещата Община Пирдоп, НПО „Ротари клуб-Пирдоп" и търговско
дружество „Дива коса" ООД.
3. Водещият партньор, кандидат за финансова помощ по
проекта ще бъде Община Пирдоп.
4. Упълномощава г-н Генчо Дойчев Герданов- Кмет на община
Копривщица да представлява община Копривщица в партньорството по
проекта и да подпише Споразумението за партньорство.
5. Населените места, които се включват в територията на
партньорството са посочените в обхвата на община Пирдоп, община
Антон и община Копривщица.
6. Взема решение за учредяване на Сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Местна инициативна група
1.
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Пирдоп-Антон-Копривщица" като възлага на г-н Генчо Дойчев
Герданов- Кмет на община Копривщица да представлява община
Копривщица на учредителното събрание на юридическо лице с
нестопанска цел за общественополезна дейност Сдружение „Местна
инициативна група Пирдоп-Антон-Копривщица" (Сдружението), като
от името и за сметка на община Копривщица, в качеството й на
учредител, гласува по всички възниквали на учредителното събрание
въпроси, в това число-избор на органи на сдружението, както и по
всички други въпроси, свързани с учредяването, регистрирането и
управлението на новото Сдружение.
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица,
проведено на 27.11.2015 год., Протокол № 2/270.11.2015 год. по точка четири от
дневния ред с 9 гласа „за”; 0 гласа „против” и 1 гласа „въздържал се” по
предложение на общински съветник, след направените обсъждания и е подпечатано
с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.

Протоколист:…п…………….
/М. Тороманова/

Председател ОбС:…п…………
/Р. Христов /
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