Interreg - IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme
CCI Number 2014TC16I5CB007

Project
- The Magic of Synergies Ref. No CB007.2.12.002

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ
ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
СЪВМЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
За трансгранично сътрудничество за област Елин
Пелин и Лесковац
2021-2026
- Предизвикателствата днес – Възможности утреМясто:

Елин Пелин & Лесковац

Дата:

Април 2021 година

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието
на публикацията е отговорност единствено на <Център за развитие на Ябланица и Пчиня области в
Сърби> и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския
съюз или на Управляващия орган на Програмата.

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ
ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВМЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОБЛАСТ ЕЛИН ПЕЛИН И ЛЕСКОВАЦ
(2021-2026)

Община Елин Пелин от България, Туристическата организация на Лесковац от Сърбия и Центърът за
развитие на областите Ябланица и Пчиня на Лесковац от Сърбия (по-нататък: партньори по проекта),
кани организации от туристическия сектор, академични среди, организации на гражданското общество
и други от заинтересованата общественост от Елин Пелин и Лесковац и трансграничната зона България
Сърбия да участва в публичния дебат относно Предложението за Съвместна Стратегия за устойчив
туризъм за трансграничната зона Елин Пелин и Лесковац за периода 2021 до 2026 г. (нататък в текста:
Съвместната Стратегия) и да допринесе за разработването на окончателните версии на Съвместната
Стратегия. Разработването на Съвместната Стратегия е една от дейностите, реализирани в рамките на
проекта Магия на синергиите (№ CB007.2.12.002) в рамките на програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg – IPA програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия.
Публичният дебат по текста на предложението на Съвместната Стратегия започва в деня на
публикуване на публичната покана на уебсайтовете на партньорите по проекта и продължава до 23
април 2021 г. Към настоящата покана са приложени следните документи: текстът на предложението от
Съвместната Стратегия и Програмата за публично изслушване със заплашителни приложения.
Предложения, забележки и коментари по изготвения текст на предложението за Съвместна Стратегия
могат да се подават по време на публичното изслушване по електронна поща на електронния адрес
Магията на синергиите Публична дискусия <magic.of.synergies@gmail.com> или от поща на следните
адреси:
Адрес България
Община Елин Пелин
Ул. Пл. Независимост 1
2100, гр. Елин Пелин България
Проектът Магия на синергиите (№
CB007.2.12.002) в рамките на програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg IPA България – Сърбия
Задължителна бележка върху плика: "За
обществено обсъждане на предложението
за Съвместна Стратегия"

Адрес Сърбия
Център за развитие на Ябланица и Пчиня
области, Лесковац
ул. Пана Джукича 42,
16000 Лесковац, Сърбия
Проектът Магия на синергиите (№
CB007.2.12.002) в рамките на програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg IPA България – Сърбия
Задължителна бележка върху плика: "За
обществено обсъждане на предложението
за Съвместна Стратегия"

Забележки, предложения и коментари се подават във формуляра за кандидатстване за предложения,
забележки и коментари и/или чрез формуляра за кандидатстване за съвместни проекти. И двата
формуляра са публикувани с тази обществена покана. Забележки, предложения и коментари се
подават на български или сръбски език.
Като част от публичния дебат ще бъдат организирани две публични презентации на предложението за
Съвместната Стратегия, едната в Елин Пелин, а другата в Лесковац. Ако условията, поради пандемията
COVID-19 разрешават публични презентации, ще се организират под формата на публично събиране,
в противен случай презентациите ще бъдат организирани под формата на кръгла маса, използваща
платформата Zoom.
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•

Публичен дебат под формата на публична среща в Елин Пелин ще се проведе в април 2021 г. в
залата на НЧ "Елин Пелин 1896" Елин Пелин. Ако условията на пандемията COVID-19 не
позволяват организирането на публично събиране, презентацията и публичното обсъждане ще
бъдат организирани под формата на кръгла маса с помощта на платформата Zoom. Програмата
с важна информация за участниците в в това събитие ще бъде публикувана по-късно.

•

Публичен дебат под формата на публично събиране в Лесковац ще се проведе в април 2021 г.
в амфитеатъра на Академията за професионални изследвания Южна Сърбия Лесковац. Ако
условията на пандемията COVID-19 не позволяват организирането на публично събиране,
презентацията и публичното обсъждане ще бъдат организирани под формата на кръгла маса с
помощта на платформата Zoom. Програмата с важна информация за участниците в в това
събитие ще бъде публикувана по-късно.

В края на публичното изслушване партньорите по проекта ще анализират всички забележки,
предложения и коментари на участниците в публичния дебат и ще направят доклад за проведения
публичен дебат, както и окончателната версия на Съвместната Стратегия. Окончателната версия на
Съвместната Стратегия се приема от Съвместния надзорен съвет.
Политика за поверителност: Целта на събирането и обработката на лични данни е да се регистрират
заинтересованите страни в процеса на публично изслушване. Личните данни се обработват в
съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и съответните български/сръбски
закони за защита на данните. Известието за защита на личните данни е приложено към тази публична
покана.
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