
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 66 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  7 от  31.03. 2016 ГОДИНА 

 

 

                   ОТНОСНО: Предложение за  кандидатстване на Община Чупрене като 
партньор на Сдружение „Толерантност” по проектно предложение „И АЗ МОГА… 
Шанс за равен старт на ученици билингви”  
 
  

        І.На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет 
Чупрене  

       РЕШИ: 

 1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Чупрене като партньор на 
Сдружение „Толерантност“ разработването и изпълнението, в случай на одобрение, на 
проектно предложение „И АЗ МОГА…“ Шанс за равен старт на ученици билингви“ по 
конкурсна процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

          2. Дава съгласие, в случай на одобрение,  проектът да бъде в партньорство 
със: Сдружение „Толерантност“ с изпълнителен директор Бюрхан Абазов 
(кандидатстваща организация); Община Борован, представлявана от Десислава 
Тодорова – кмет; Община Първомай, представлявана от Ангел Папазов – кмет; Община 
Луковит, представлявана от Иван Грънчаров – кмет; Община Добричка, представлявана 
от Тошко Петков – кмет; Община Каолиново, представлявана от Нида Ахмедов – кмет; 
Община Крумовград, представлявана от Себихан Мехмед – кмет; Община Руен, 
представлявана от Исмаил Осман – кмет; Община Сунгурларе, представлявана от 
Васил Панделиев – кмет; Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Малорад, 
общ. Борован, представлявано от Мая Дончовска-Марковска – директор; Основно 
училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Добролево, общ. Борован, представлявано 
отЖасмина Начкова – директор; Основно училище "Акад. Михаил Димитров" - с. 
Чупрене, общ. Чупрене, представлявано от Бойка Симеонова – директор; Основно 
училище "Христо Ботев" - с. Горни Лом, общ. Чупрене, представлявано от Людмила 
Борисова – директор; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Бежаново, общ. 
Луковит, представлявано от Венцислав Манолов – директор; Основно училище 
"Христо Ботев" - с. Румянцево, общ. Луковит, представлявано от Мария Иванова – 
директор; Основно училище "Христо Ботев" - с. Одърне, общ. Пордим, представлявано 
от Румяна Янева – директор; Основно училище "Н. Й. Вапцаров" - с. Вълчитрън, общ. 
Пордим, представлявано от Детелин Лунголов – директор; Основно училище "Братя 
Миладинови" - с. Черна, общ. Добричка, представлявано отТеодора Петрова – 
директор; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Ведрина, общ. Добричка, 
представлявано от Евелина Тончева – директор; Основно училище "Димитър Минчев" - 
с. Паскалево, общ. Добричка, представлявано от Цанка Райкова – директор; Основно 
училище "Н. Й. Вапцаров" - с. Лятно, общ. Каолиново, представлявано от Генка 
Велинова – директор; Основно училище "Христо Смирненски" - с. Пристое, общ. 



Каолиново, представлявано от Снежана Чолакова – директор; Основно училище 
"Христо Ботев" - с. Златар, общ. Велики Преслав, представлявано от Снежанка Петкова 
– директор; Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Трекляно, общ. Трекляно, 
представлявано от Нели Бурова – директор; Основно училище "Отец Паисий" - с. 
Искра, общ. Първомай, представлявано от Величка Чурчулиева – директор; Основно 
училище "Христо Ботев" - с. Градина, общ. Първомай, представлявано от Пенка 
Петкова – директор; Основно училище "Петър Берон" - с. Буково, общ. Първомай, 
представлявано от Вилдан Реджеб – директор; Основно училище "Н. Й. Вапцаров" - с. 
Подрумче, общ. Крумовград, представлявано от Женя Коларова – директор; Начално 
училище "Васил Левски" - с. Звънарка Подрумче, общ. Крумовград, представлявано от 
Зоя Касабова-Чобанова – директор; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – с. 
Добра Поляна Подрумче, общ. Руен, представлявано от Фатме Шабан – директор; 
Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Дъскотна, общ. Руен, представлявано от 
Мийрем Читак – директор; Основно училище "Отец Паисий" - с. Съединение, общ. 
Сунгурларе, представлявано от Селями Ислям – директор; Основно училище "Христо 
Ботев" - с. Лозарево, общ. Сунгурларе, представлявано от Елена Банчева – 
директор като, в случай на одобрение на проекта, сключат Споразумение за 
партньорство. 

 3. Възлага на Кмета на Община Чупрене да извърши всички необходими 
правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение във връзка с 
проектно предложение „И АЗ МОГА…“ Шанс за равен старт на ученици билингви“ на 
Сдружение „Толерантност“ по конкурсна процедура BG05M2OP001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи 
или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.” 

 

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  
 
 
                   Гласували 11 съветника: 
  
                    „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 

 

 


