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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за трансгранично

сътрудничество България - Сърбия - Interreg - IPA CBC Bulgaria Serbia, Приоритетна ос 3 „Околна среда”.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Чупрене и община Куршумлия – Р Сърбия, подготвят съвместно проектно
предложение „Подобряване и опазване на природните ресурси в Чупрене и
Куршумлия” („Improvement and Preservation of natural resources in Chuprene and
Kursumlija”) по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia, Приоритетна 3 „Околна среда”.
Водещ Партньор ще е община Чупрене, а Проектен Партньор – община Куршумлия.
Основната стратегическа цел на Програмата е създаването на подходяща социалноикономическа среда, необходима за развитието на трансграничния регион чрез
инвестиране във валоризацията и ефективно управление на територията и увеличаване
броя на трансграничните мрежи, взаимодействия и връзки в икономическата, социалната и
екологичната сфера
Дейностите по проекта са разработени в съответствие със специфична цел 3.2
„Опазване на природата” и са насочени към съвместни инициативи за опазване и
подобряване на биологичното разнообразие. Проектните дейности на община Чупрене
предвиждат изграждане на материално-техническа база- лека ограда около нея и
преместваем контейнер. В загражденията ще бъдат настанени за отглеждане и
размножаване 10 бр. балкански диви кози. Целта е да се възстанови и повиши
популацията на вида на територията на община Чупрене. Животните ще бъдат отглеждани
в условията на естествените им местообитания и ще бъдат наблюдавани и обгрижвани от
горски специалисти и ветеринарни лекари.

Оградената територия ще обхване поземлени имоти в землището на с.Репляна,
община Чупрене с обща площ 307,00 дка. Те са частна (ЧОС) и публична (ПОС) общинска
собственост и представляват следните ПИ:
1. ПИ 289001 –дървопреработвателна площ, ЧОС, с площ 55,57 дка;
2. ПИ 290001 –дървопреработвателна площ, ЧОС, с площ 109,33 дка;
3. ПИ 179007 –дървопреработвателна площ, ЧОС, с площ 92,60 дка;
4. ПИ 150001 –ливада, ЧОС, с площ 33,64 дка;
5. ПИ 000896 –пасище,мера, ПОС, с площ 9,99 дка;
6. ПИ 000846 –пасище,мера, ПОС, с площ 6,26 дка;
7. ПИ 000844 - Пасище, мера - ПОС, площ 6.298 дка.
8. ПИ 000841 - Пасище, мера - ПОС, площ 1.774 дка.
9. ПИ 000848 - Пасище, мера - ПОС, площ 3.072 дка.
За българските бенефициенти тази програма е финансирана 85% от Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП) и 15% национално съфинансиране. Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 23.04.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Чупрене да вземе следните:
Р Е Ш Е Н И Я:
1.
Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Водещ Партньор по проектно
предложение „Подобряване и опазване на природните ресурси в Чупрене и
Куршумлия” („Improvement and Preservation of natural resources in Chuprene and
Kursumlija”) по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia, Приоритетна 3 „Околна среда”, специфична цел 3.2
„Опазване на природата”
2. Дава съгласие поземлени имоти – частна и публична общинска собственост, в
землището на с.Репляна, община Чупрене с обща площ 307,00 дка, представляващи ПИ
289001, ПИ 290001, ПИ 179007, ПИ 150001, ПИ 000896, ПИ 000846 , ПИ 000844, ПИ
000841 и ПИ 000848 да бъдат безвъзмездно предоставени за изпълнение на проектните
дейности.
3. Община Чупрене декларира, че придобитите активи по проекта ще продължат да се
ползват безплатно за целите на проекта за срок не по-малък от 5 г. след приключване на
проектните дейности.
4.

Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене.

С уважение,
ВАНЬО КОСТИН
Кмет на Община Чупрене

