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Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия
за управление на риска от наводнения”, приоритетна ос 1 „Качество на живот”, област
на интервенция „Защита, управление и подобряване на ресурсите на околната среда” по
програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 –
2013”. Грантовият договор за финансирането на проекта бе подписан на 14. 03. 2011 г.
от страна на гръцкото Министерство на икономиката, конкурентоспособността и
корабоплаването в качеството му на Управляващ орган по програмата за Европейско
териториално сътрудничество „Гърция – България 2007- 2013” и водещия партньор по
проекта – община Пагайо.
За изпълнението на дейностите по проекта Община Борино ще предприеме:
1. Сключване на трудови договори с физически лица за изпълнение на дейностите
на счетоводител по проекта и технически асистент по проекта за следващите
месеци до приключване на проекта – месец юни 2011 г.
2. Сключване на договор за осигуряване на преводи от/на Гръцки език, Английски
език, Български език – месец юни 2011 г.
3. Сключване на договор с избран чрез открит конкурс по НВМОП изпълнител на
обществена поръчка за извършване на строително монтажни работи за
изграждане на подпорни стени и водостоци по части от коритото на р. Боринска;
(процедурата се провежда )
4. Сключване на договор за Одит на разходите по проекта – месец юли 2011 г.
5. Договор за доставка на билбордове за визуализация на финансовата помощ от
ЕС – месец юни 2011 г.
6. Договор за създаване на Web sitе и CD във връзка с дейностите по проекта –
месец юни 2011 г.;
7. Договор за организиране и провеждане на събития за осигуряване на
информация и публичност по проекта – месец юни 2011 г.
8. Сключване на договор с избран чрез открита процедура по ЗОП изпълнител на
обществена поръчка за извършване на проучвания и разработки за
предотвратяването на рисковете от наводнения в трансграничния регион Борино
- Пагайо; (процедурата предстои да се проведе до края на 2011 г.)
“Този документ е създаден в рамките на проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, който
се осъществява с
финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество
Гърция – България 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Борино и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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