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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 2014-2020 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

На 08 Май 2020 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за 

набиране на проектни предложения по Открита покана №2 "Кръгова икономика и 

ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено използване на ресурсите на общинско 

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

промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2020 г. 

Поканата е насочена към общини. Съгласно чл.16 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), общините носят основната отговорност за управлението на 

отпадъците на тяхна територия. Целта на поканата е да се подобри управлението на 

отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на 

общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. 

В рамките на поканата са допустими следните дейности: 

1. Дейности по управление на проекта; 

2. Осигуряване на публичност на проекта; 

3. Специфични минимално изискуеми технически дейности: 



a. идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при 

генерирането на отпадъци; 

b. реализиране на общински схеми за рециклиране/разделно събиране на 

отпадъци; 

c. провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с 

разделното събиране и рециклирането 

4. Други допустими дейности, които могат да бъдат финансиране, са както следва: 

a. разпространяване на добри практики за управление на отпадъците от 

донорски държави; 

b. дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите 

(служители на кандидата) във връзка с прилагане на принципите на кръговата 

икономика; 

c. дейности, свързани с придобиването на знания във връзка с проекта в 

резултат от партньорството със страната донор. 

 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 

евро, максималният – 400 000 евро. 

Продължителността на проектите е от 12 до 24 месеца, като дейностите трябва 

да приключат най-късно до 30.04.2024 г. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.08.2020 г. 

Община Чупрене има възможност да участва като партньор по проект на 

Община Видин с наименование „Разделно събиране и рециклиране на отпадъци – 

отговорност и грижа за по-чиста околна среда“ 

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

отпадъци и провеждане на информационни и разяснителни кампании сред населението.  

Проектът на Община Видин ще бъде осъществен в партньорство и със 

сдружение „Видински фонд "Читалища" и Община Ружинци. 

Партньорствата, създадени за целите на проекта, не е необходимо да бъдат 

регистрирани в съда, но е необходимо да се подпише Споразумение за партньорство 

между кандидата и партньорите по проекта. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, задължително условие при подаване на 

проектното предложение е да бъде представено Решение на Общински съвет, в което е 

налице съгласие относно: Общината да кандидатства по откритата покана и одобряване 

на партньора по проекта (когато е приложимо) 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.59 и чл.61 от 

ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал.1 от Наредбата по 

чл.8, ал.2 от ЗОС, предлагам на Общински съвет – Чупрене да вземе следното решение: 

 

 

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 по 

проект „Разделно събиране и рециклиране на отпадъци – отговорност и грижа за по-

чиста околна среда“ 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 2014-2020 г. 

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

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

Ружинци и сдружение „Видински фонд "Читалища" – партньори по проекта. 

3. Упълномощава Кмета на община Чупрене да подпише споразумение за 

партньорство с партньорите по т.2 от настоящето решение. 

4. Общински съвет – Чупрене гарантира, че няма да се промени 

собствеността и предназначението на придобитото по проекта оборудване/актив за 

период от минимум 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта и в рамките 

на този период то ще се използва за целите на проекта. 

5. Общински съвет – Чупрене дава съгласие Община Чупрене да осигури 

устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 

години след приключване изпълнението на проекта, като: 

- застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни 

рискове (като кражба, пожар и други), както по време на изпълнението на 

проекта, така и за периода от минимум 5 години след одобрение на финалния 

отчет по проекта; 

- осигури достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив за 

периода от минимум 5 години след одобрение на финалния доклад по проекта. 

 

6. 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. 

7. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс 

Общински съвет - Чупрене допуска предварително изпълнение на решението, с цел 

навременното му представяне. 

М О Т И В И: 

Предварителното изпълнение се налага с цел навременното депозиране на проектното 

предложение, предвид крайните срокове за неговото подаване по Програма „Опазване 

на околната среда и климатични промени“ и във връзка с реализиране на дейности с 

особено важен местен и обществен интерес. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене 


