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Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №6 от редовно заседание на
11.04.2012г.

      

  

                                                                            
                  Препис – Извлечение 
                                                                            
                  от Протокол № 6
                                                                            
                  от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
                  от 11 април 2012 година

  

Относно: Кандидатстване на община Симитли, в качеството си на водеща община, в
партньорство с община Кочериново, община Хаджидимово и община Гърмен с проект по
Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, Приоритет І „Добро
управление”, Подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”.

  

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
кандидатстване с проект по Оперативна програма „Административен капацитет
2007-2013г.”, Приоритет І „Добро управление”, Подприоритет 1.1 „Ефективна структура
на държавната администрация”
Общински съвет – Кочериново взе следното
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РЕШЕНИЕ № 71

  

1. Определя като приоритетен обект „Оптимизиране на структура на общинската
администрация за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се
функции”, Приоритет 4 „Развитие на модернизация на социалната инфраструктура в
общината, осъществяване и поощряване на дейности свързани с трансграничното
сътрудничество между България и Македония” от „Общински план за развитие на
община Кочериново за периода 2007-2013г.”
2. Дава съгласие община Кочериново да кандидатства като партньор на община
Симитли, община Хаджидимово и община Гърмен в проект с обект „Оптимизиране на
структура на общинската администрация за постигане на по-голяма ефективност и
избягване на дублиращи се функции” по Оперативна програма „Административен
капацитет 2007-2013г.”, Приоритет І „Добро управление”, Подприоритет 1.1 „Ефективна
структура на държавната администрация”. Водещата организация в партньорството е
община Симитли.
3. Упълномощава кмета на община Кочериново да осъществи всички действия
необходими за изпълнение на настоящото решение.

  

Секретар ОбС:                    Председател на ОбС: 
Т. Григорова                            Румен Янакиев
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