ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 33
от заседанието на 29.03.2018 г.
по точка 20 от дневния ред
Относно: Кандидатстване на община Болярово с проектно предложение
„Повишаване на туризма в Болярово и Кофчаз чрез реконструкция на исторически
туристически местности“ по Програма за трансгранично сътрудничество /ИПП/
България - Турция, докладва Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе
Решение № 404 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
Болярово

Р Е Ш И:
1. Общинският съвет дава съгласие Община Болярово да разработи и
подаде за финансиране пред Програма за трансгранично сътрудничество
България - Турция проект: „Повишаване на туризма в Болярово и Кофчаз
чрез реконструкция“ на исторически туристически местности“.
2. Определя за водещ кандидат по проект „Повишаване на туризма в
Болярово и Кофчаз чрез реконструкция на исторически туристически
местности“ Община Болярово със законен представител – Христо Димитров
Христов, ЕГН 5607309081, постоянен адрес гр. Болярово, ул. „Граничарска“
№ 15, вх. Б, ап. 21 – кмет на Община Болярово.
3. Община Болярово да разработи и представи за финансиране и да
предприеме всички мерки за изпълнение на проекта, ако бъде одобрен в
партньорство:
Община Болярово – водещ партньор;
Община Кофчаз – втори партньор
4. Общинският съвет – Болярово разрешава на община Болярово,
строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в
проекта, да се извършват по предварително одобрен работен проект в имоти
с
идентификатори
69208.501.428,
69208.501.431
и
69208.40.914
по
кадастралната карта на село Стефан Караджово.
5. Общинският
съвет
дава
съгласие
на
община
Болярово
предназначението на обекта на интервенция по предложения проект да не
бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на
изпълнението на дейностите по проекта.
6. Общинският съвет дава съгласие на община Болярово за сключване
на партньорско споразумение, което е неразделна част от пакета за
кандидатстване, което се сключва между Община Болярово и Община
Кофчаз.
7. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА задължава кмета на
общината при одобрение на проекта от МРРБ да организира изпълнението му.
Гласували: 10 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Донка Ангелова Ботева
6.Златина Николаева Николова
7.Красимир Любчов Григоров
8.Мария Стоилова Маринова
9.Съба Георгиева Недева
10.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________ /Ст. Николова/

