
 

08-01-165/17.06.2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

Община Монтана, относно участие  на община Монтана в местно партньорство на 

територията на Община Медковец и Община Монтана, без строителните граници на 

град Монтана. 

 

Решение 

№ 726 
 

На основание чл.21 ал.1 т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.5 от ЗЮЛНЦ и в 

изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за участие на Община Монтана в реализиране на 

проекта по  проект по подготвителни дейности по процедура № 

BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програма за развитие 

на селските райони 2014-2020;  

2. Дава съгласие Община Монтана да участва в местно партньорство на 

територията на Община Медковец и Община Монтана, без строителните 

граници на град Монтана, като партньор, представител на публичния сектор. 

Партньор от страна на местния бизнес да участва „Славчо Спасов и синове” 

ООД с Булстат 111546838, адрес на регистрация с. Горна Вереница, община 

Монтана, област Монтана, Стопански двор и управител Рангел Славчов 

Димитров и партньор от страна на неправителствените организации да участва 

Народно читалище „Народна просвета – 1908” с Булстат 000313671 с адрес с. 

Смоляновци, ул. Георги Димитров, община Монтана, област Монтана 

представлявано заедно и поотделно от Славейко Цветанов Славчов и Ирена 

Ангелова Василева. Местното партньорство се създава с цел представяне на 

проект за финансиране 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 г.“ Проектът ще се 

изпълнява на територията на община Медковец и община Монтана, извън 

строителните граници на град Монтана; 

3. Определя за представител на Партньора Община Монтана в Местното 

партньорство – г-н Тихомир Антонов  зам. кмет на Община Монтана; 
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4. Предоставя помещение в сградата на кметството в с Благово за срок 

от 5 (пет) години за офис за изпълнение на дейностите по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от Общностите 

Местно Развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и за 

изготвяне на стратегия за местно развитие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


