
П Р О Т О К О Л 

№41 
 

 Днес 17.04.2018г. Във връзка с Докладна Записка от инж. Десислава 
Тодорова- Кмет на община Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на 
община Борован, с проектно предложение “Green thinking – self-
awareness for flood risk prevention” по Програмaта за трансгранично 
сътрудничество България-Сърбия – Втора покана. с Изх.№06-

37/16.04.2018г.  се организира вземане чрез подпис на общинските 
съветници при Общински съвет- Борован на едно  бързо и неотложно  
решение. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 263 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), 
и в сътоветствие с критериите за кандидатстване с проект по Програмата 
за Трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Втора покана за 
набиране на проектни предложения, и при мотиви изложени в докладната 
записка, ОбС-Борован: 
 

Съгласно критериите и изискванията за кандидатстване с проект по 
Програмата за Трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Втора 
покана за набиране на проектни предложения.: Обшински съвет Борован 
дава съгласието си  на община Борован да  кандидатства  с проектно 
предложение “Green thinking – self-awareness for flood risk 
prevention” по Приоритетна ос 3 : Околна среда, Специфична цел 3.1. – 

“Съвместно управление на риска” към същата Програма И:  

 

1. Възлага на Кмета на община Борован: 
1.1. Да осигури ефективно трансгранично партньорство със 

сръбската община Свърлиг за целите на проекта като подпише 
декларация за партньорство с правата и задълженията на страните. 

1.2. Да осигури мостовото финансиране до възстановяване на 
средствата по Програмата. 

1.3. Да предприеме всички необходими мерки за подготовката на 
проектното предложение и придружителните документи, изисквани 
по Програмата. 

1.4. Да изпълни настоящото Решение в съответствие с 
изискванията на Насоките за кандидатстване по Програмата, 



Практическото ръководство за договорни процедури за външни 
дейности на ЕС (PRAG) и българските законови и подзаконови 
нормативни актове, кореспондиращи с дейностите по процедурата. 

1.5. При одобрение на проектното предложение да подпише 
договор за безвъзмездно финансиране с МРРБ – Управляващ орган 
на Програмата и да реализира успешно проектните дейност. 

1.6. Общински съвет – Борован допуска предварително 
изпълнение на решението от деня на приемането му, съгласно 
чл. 60, ал. 1 от АПК 

 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, като същото се допуска до 
предварително изпълнение поради следните причини: срокът за подаване 
на проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата Interreg-ИПП  за трансгранично 
сътрудничество България-Сърбия – втора покана за набиране на проектни 
предложения, по Приоритетна ос 3 : Околна среда, Специфична цел 3.1. – 

“Съвместно управление на риска” към същата Програма е до 23.04.2018 г. 
С реализирането на проектното предложение ще се създаде необходимата 
превенция от постоянно съществуващия риск от наводнения, като ще 
бъдат заложени и конкретни мерки за управление на водните ресурси на 
междудържавно ниво. Пропускането на тази възможност води до 
необходимостта от справяне със заплахата от наводнения със собствени 
средства, в това число и осигуряване на съответното оборудване за 
постигане на целта. Настоящето решение се явява необходимо приложение 
към цялостната документация по кандидатстване по процедурата и 
допускането му до предварително изпълнение е единствената възможност 
за спазване на сроковете за кандидатстване. Предвид изложеното 
решението се взема и привежда в изпълнение в условията на чл. 60, ал. 1 от 
АПК, за да могат  да се защитят особено важни обществени интереси и ако 
от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. 
 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

Председател 

       На Общински съвет- Борован 

           /Ив.Костовски/ 



 


