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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С. ЧУПРЕНЕ 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

от Анжело Цветанов Добричов 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по Открита 

покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено 

управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

Община Чупрене има възможност да участва като партньор в обединение за подготовка 

и подаване на проектно предложение по Открита покана №2 „Кръгова икономика и 

ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на 

общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. 

Целта на проекта е въвеждане на схеми за разделно събиране/рециклиране на 

отпадъци и провеждане на информационни и разяснителни кампании сред населението.  

 

Във връзка с гореизложеното Ви моля да вземете следното решение: 

„На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет Чупрене: 

1. Дава съгласие Община Чупрене да участва в качеството си на партньор в 

обединение за подготовка и подаване на проектно предложение по Открита покана №2 

„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на 

ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната 



среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство. 

2. Дава съгласие, описаното в т.1 проектно предложение да бъде подадено в 

партньорство с Община Белоградчик в качеството й на водещ партньор/кандидат и 

Община Ружинци – партньор. 

3. Дава съгласие общата стойност на проектното предложение да бъде до 

левовата стойност на 400 000 евро, при интензитет на безвъзмездната финансова помощ 

в размер на 100 % от разходите по проекта. 

4. Дава съгласие конкретните права и задължения на партньорите в 

проектното предложение да бъдат уредени в договора за създаване на обединение.“ 
 

 

 

 

 

С уважение, 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене 


