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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С. ЧУПРЕНЕ 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

 

от Иван Весков Велков 

Председател на Общински съвет Чупрене 

 

 

 

ОТНОСНО: Предлагане за отпускане на държавна парична награда за особени 

заслуги в областта на мотоциклетния спорт на лицето Милчо Георгиев Младенов от 

с.Горни Лом, община Чупрене, област Видин, по реда на Закона за награждаване на 

лица за особени заслуги към българската държава и нация. 

   

                                         

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общински съвет Чупрене постъпи писмо и молба от г-н Милчо Георгиев 

Младенов от с.Горни Лом, община Чупрене, област Видин, Вх. № 83-1 и № 83-2 от 

12.03.2020 год., придружени с документи, свързани с неговата спортна кариера, като 

професионален пилот по мотоциклетизъм и притежател на световен рекорд, вписан в 

книгата на „Гинес”. 

Чл.5 ал.1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската 

държава и нация, дава право на местната власт да прави предложения за награждаване с 

държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нация за 

цялостен принос и за изключителни постижения в различни области на обществения 

живот. 

Видно от представените документи г-н Милчо Георгиев Младенов от с.Горни 

Лом, община Чупрене, област Видин има изключителни постижения в областта на 

мотоциклетизма, принос за развитието му в страната и издигане на нивото му в нашата 

страна и в Европа. 

Във връзка с казаното по-горе Ви предлагам да вземете следното решение: 

„1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от Закона за 

награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нация, 



Общинският съвет Чупрене предлага на Министъра на младежта и спорта да внесе 

предложение по чл.3, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за награждаване на лица за особени 

заслуги към българската държава и нация, на лицето Милчо Георгиев Младенов от 

с.Горни Лом, община Чупрене, област Видин – бивш професионален пилот по 

мотоциклетизъм и носител на рекорд на „Гинес”, да бъде награден с държавна парична 

награда за цялостен принос и изключителни постижения в областта на мотоциклетния 

спорт. 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет Чупрене взетото решение и 

цялата документация по номинирането на г-н Милчо Младенов за награждаване да 

бъде изпратена в Министерството на младежта и спорта.” 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ИВАН ВЕЛКОВ 

Председател Общински съвет Чупрене 

 

 

 

Съгласувал, 

 

адв.Иван Иванов 

юридически консултант 

 

 

 

 


