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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 371 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с 

Протокол № 39 

 

 

 ОТНОСНО: Даване на съгласие за формиране на ново местно партньорство, а на 

по-късен етап и на местна инициативна група по подхода СВОМР между общините 

Мъглиж и Николаево за програмен период 2021-2027 г. 

 

Мотиви: 

Община Николаево разполага с възможност за присъединяване като партньор 

при формиране на местно партньорство, а в последствие и на местна инициативна 

група по подхода СВОМР за новия програмен период 2021-2027 г., която ще покрива 

териториите на Общините Мъглиж и Николаево. Участието на Община Николаево при 

формирането на партньорството, а впоследствие и на МИГ, ще позволи на следващ 

етап от изпълнението на стратегията, земеделски производители, търговски дружества 

по смисъла на Търговския закон и на Закона за кооперациите, неправителствения 

сектор, а също така на читалищата и на самата Общинска администрация да се ползват 

от финансовия ресурс на МИГ по Програма за развитие на селските райони, 

Оперативна програма „Конкурентоспособност“, Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси. Това ще допринесе непосредствено до решаване на специфични за 

територията акценти и проблеми. Ще се подпомогне нарастването на 

конкурентоспособността на местния бизнес и земеделските производители, ще се 

инвестира в социални програми за превенция на застрашените от изключване и 

маргинализация групи на територията на общината, ще бъде привлечен публичен 

ресурс за обновяване и изграждане на публичната инфраструктура в Община 

Николаево.  

Считано от 05.05.2022 г. е открита за кандидатстване процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610, 

реализирана по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014–2020 г. Същата дава възможност на Община Николаево да 

формира местно партньорство, с водещ партньор Община Мъглиж, в новия програмния 

период 2021-2027 година. Двете общини имат физическа обща граница, приблизително 

сходни проблеми на целевата територия и обща визия за преодоляването им. Двете 

общини са идентифицирани като допустими кандидати съгласно Насоките за 

кандидатстване. Допустимите за финансиране дейности са: 

1. Учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство, в което не участва 

МИГ; 

2. Популяризиране на подхода ВОМР (само за общности, които не са 

прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. на 

териториите или част от териториите, за които се кандидатства) и процеса на 

разработване на стратегия за ВОМР (за всички кандидати); 

3. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни; 

4. Проучвания и анализи на територията; 
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5. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на 

местната общност във връзка с подготовката на стратегията; 

6. Координация на изпълнението на подготвителните дейности. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, във 

връзка с чл. 59 и чл. 60 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево  

 

  

Р Е Ш И: 
 

 

1. Община Николаево да участва в създаването и дейността на местно 

партньорство с Община Мъглиж, а на по-късен етап и на местна инициативна група с 

Община Мъглиж (водещ партньор) за новия програмен период 2021-2027 по подхода 

ВОМР с Управляващ орган – Министерство на земеделието.  

 

2. Възлага на кмет на Община Николаево – г-н Николай Дончев Кънев, да 

извърши всички нормативно определени действия във връзка с реализирането на 

новото местно партньорство (на по-късен етап новата местна инициативна група), в т.ч. 

да подпише партньорското споразумение и всички други изискуеми документи за 

кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект по процедура 

BG06RDNP001-19.610, реализирана по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

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

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. чрез водещия партньор Община 

Мъглиж. 

 

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


