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П Р О Т О К О Л 

№70 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено чрез подпис 
на 03.09.2015г.   беше взето следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№492 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Наредба №16 от 30 юли 
2015г.за за прилагане на подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни 
дейности‘‘на мярка 19 ,,Водено от общностите местно развитие‘‘ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., 
обнародвана в бр.59 от 04.08.2015г. на ,,Държавен вестник‘‘ 
     1.Общински съвет – Борован, дава съгласието си и правомощия на 
кмета на община Криводол, като водещ партньор да предприеме всички 
необходими мерки за участие 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- 2020г. (ПРСР 
2014-2020Г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР); 

     2.Общински съвет –Борован, дава съгласието си партньори по проекта 
са: 

            2.1.Община Криводол 

            2.2.Община Бойчиновци 

2.3.Община Борован 

2.4.НЧ ,,Никола Йонков Вапцаров-1924‘‘ гр.Криводол 

2.5.НЧ,, Възраждане-1932‘‘ гр.Бойчиновци 

2.6.НЧ ,,Цани Иванов‘‘- с.Борован 

2.7. ,,Строител- Криводол‘‘ ЕООД гр.Криводол 

    3. Общински съвет- Борован , дава съгласието си водещия партньор, 
кандидат за финансова помощ по проекта да е Община Криводол; 
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    4.Общински съвет –Борован,дава съгласието си кмета на Община 
Криводол да участва в определянето на лицето, което ще представлява 
общината/те в партньорството, когато дейностите по проекта и ще 
подписва споразумението за партньорство, както и да участва в 
определянето на населените места, които се включват в територията на 
партньорството, когато дейностите по проекта се изпълняват на част от 
територията на общините; 

    5.Общински съвет- Борован, упълномощава кмета на Община Криводол 
да предприеме всички необходими правни и фактически действия във 
връзка с участието за заявяване на интерес за изграждане  на публично- 

частното партньорство и изграждането на капацитет за признаването на 
Местна инициативна група (МИГ) в община Криводол. 

    

   В гласуването участваха 11 съветника. 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма   „възд.се – няма 

 

 

 

   

  

 

 

       Председател: 
       На ОбС Борован………………. 
                    /П.Станев/  

 

 

  

 

  

   


