
П Р О Т О К О Л 

№4 
 

 Днес 14.01.2016г. Във връзка с Докладна записка От Слави 
Димитров –  Зам. кмет на Община Борован, област Враца ОТНОСНО: 
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА, С 
ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО  ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014 – 2020 

ПЪРВА ПОКАНА BG14TC16I5CB007-2015-1 и Заповед                      
№ПО-07-1/04.01.2016г.на Областния управител на Област Враца относно 
Върнато за ново обсъждане Решение №21 от Протокол №3 от проведено 
заседание на ОбС на 17.12.2015г. се организира вземане чрез подпис на 
общинските съветници при Общински съвет- Борован на две бързи и 
неотложни  решения. 

 

РЕШЕНИЕ 

№24 

В съответствие с критериите за кандидатстване и на основание чл.21, 
ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Борован: 
 

1.На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с 
критериите за кандидатстване с проекти по програма «Трансгранично 
сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.», Общинският 
съвет на община Борован дава съгласието си за разработване и 
изпълнение на проекта, описан по-долу и Община Борован да 
кандидатства с проект за финансиране по Програма за Трансгранично 
сътрудничество по Интеррг-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г., със 
следните характеристики: 
Наименование  на проекта: „Development of sustainable tourism in 

Borovan and Visok cross-border area“ в превод на български език 
„Развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион Борован – 

Висок“  

По приоритетна ос 1: Устойчив туризъм 

Със специфична цел: 1.2 Трансграничен туристически продукт 

С водещ партньор по проекта: Община Борован 

Партньор по проекта от Сръбската страна: НПО АММА (Ama - Centar za 

negu čoveka i prirode)  
 

В проекта ще бъдат  включени следните дейности:  
 Идентифициране на природните и етно-културните ресурси на 

региона и разработване на съвместни туристически продукти  



 Разработване на обща интернет платформа за туристическия 
потенциал на транс-граничния регион, включваща 3D 
заснемане на туристическите обекти, обща информационна 
кампания за популяризиране на региона 

 Обучения свързани с подобряване на осведомеността на 
обществеността в транс-граничния регион относно потенциала 
за развитие на региона в областта на туризма на базата на 
идентифицираните ресурси. 

 

2. Общинският съвет удостоверява, че включените дейности в проекта 
отговарят на приоритетите на  Общинския план за развитие на 
община Борован за периода 2014-2020г. 
         

    

 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма   „възд.се – няма  
 

 

 -Заповед №ПО-07-1/04.01.2016г. на Областен управител на Област 
Враца относно върнато за ново обсъждане Решение №21 от Протокол №3 
от проведено заседание на ОбС на 17.12.2015г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№25 

 

 Във връзка със Заповед №ПО-07-1/04.01.2016г. на Областен 
управител на Област Враца относно върнато за ново обсъждане Решение 
№21 от Протокол №3 от проведено заседание на ОбС на 17.12.2015г. ОбС 
– Борован: 
 Отменя  Решение №21 от Протокол №3 от проведено заседание на 
ОбС на 17.12.2015г.   и взема ново решение със следния текст: 
 На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с 
направините изменения и допълнения на Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация обнародван в ДВ бр.1 от 
2014г. , възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Борован 
да бъде 80% (осемдесет%) от заплатата на Кмета на Общината , считано от 
01.01.2016г. за пълен работен ден. 
 

 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма   „възд.се – няма 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован 

              /Ив.Костовски/ 
 



 

 
 


