
 

1 

 

Препис! 
 

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 142 
 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

 СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 10 
 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни 

предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-

България 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, 

опазване, популяризиране и развитие на природното и културното 

наследство“ 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 

т.8 и т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства  като водещ 

партньор с проектно предложение „Интерактивни, ориентирани към 

бъдещето подходи за опазване на културното наследство и развитие на 

устойчив туризъм в трансграничния регион“ - "Interactive, Future Oriented 

Approaches For Preservation of the Cultural Heritage and Development of 

Sustainable Tourism in the Cross-border Region" с акроним INFUORA по втора 

покана на Програма "Европейско териториално сътрудничество “Гърция – 

България 2014-2020”, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, 

опазване, популяризиране и развитие на природното и културното 

наследство“. 

 

2. Упълномощава Кмета да подпише партньорска декларация и 

партньорско споразумение за целите на проекта.  

 

3. Дава съгласие музейна сграда – публична общинска собственост, с 

пълен идентификатор № 67653.918.17, Акт за общинска собственост № 654 от 

03.04.2003г., в кв. 15, УПИ I за музей, картинна галерия и библиотека, по ПУП 

на гр. Смолян – Нов център, да бъде включена в проект за кандидатстване по 

Програма "Европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 

2014-2020” Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата 
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трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, 

опазване, популяризиране и развитие на природното и културното 

наследство“. 

 

4. Декларира, че пет години след приключване на проекта 

предназначението на музейна сграда на РИМ „Стою Шишков“ няма да се 

променя.  

 

5. Допуска предварително изпълнение, съгл. чл. 60, ал. 1, предл. 3 от 

Административно процесуалния кодекс. 
 

 

29-25-25 
 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  


