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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

                       

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

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 1 „Устойчив туризъм”. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

    

Община Чупрене и община Вранска Баня – Р Сърбия,  подготвят съвместно 

проектно предложение „Представяне на природното наследство във Вранска Баня и 

Чупрене” („Promotion of the natural heritage in Vranjska Banja and Chuprene”) по 

Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC 

Bulgaria - Serbia,  Приоритетна 1 „Устойчив туризъм”. 

         Водещ Партньор е община Вранска Баня, а Проектен Партньор – община Чупрене.  

Основната стратегическа цел на Програмата е създаването на подходяща социално-

икономическа 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 1.3.„Хора 

за хора и работа в мрежа”. Те са насочени към опазване и представяне на местното  

нематериално културно наследство и целят постигането на осезаема положителна промяна 

в социално-икономическо отношение, насърчават диалога между различните групи в 

общността, развиват самочувствието и капацитета на местните жители и развиват 

гражданското участие като ресурс за опазване и оживяване на местното наследство. 

Проектните дейности на община Чупрене предвиждат обособяване на терен – 

туристически парк , в който ще се поставят 2 сгради. В едната ще се създаде интерактивен 

музей на биоразнообразието в Западна Стара планина, и друга сграда, в която ще има 

условия за престой на туристи и посетители на туристическата атракция. Цялото 

пространство около сградите ще се оформи по подходящ начин като неразделна част от 



околната среда.  Имотът, в който се предвижда да се извършат проектните дейности е 

общинска собственост и попада в регулацията на с.Долни Лом, община Чупрене. 

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 Проектен Партньор по 

проектно предложение „Представяне на природното наследство във Вранска Баня и 

Чупрене” („Promotion of the natural heritage in Vranjska Banja and Chuprene”) по 

Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC 

Bulgaria - Serbia,  Приоритетна 1 „Устойчив туризъм”.специфична цел 1.3„Хора за хора и 

работа в мрежа”. 

2. Дава съгласие имот УПИ II, кв.47 по регулационния план на с.Долни Лом, община 

Чупрене да бъде безвъзмездно предоставен за изпълнение на проектните дейности. 

3. Община Чупрене декларира, че придобитите активи по проекта ще се предоставят за  

безвъзмездно ползване 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 

 


