
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 22 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  5 от  28.01. 2020 ГОДИНА 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение  за  кандидатстване на Община Чупрене по 

Оперативна програма „Околна среда „ за периода 2014 – 2020 година 

 

 

       І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене: 

1.Дава съгласието си общинска администрация на община Чупрене да  

подготви проект и кандидатства по процедура BG16M1OP002-2.010 пред Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” 

      Проектното предложение предвижда рекултивация на нарушения терен на 

сметището за битови отпадъци, разположено в поземлен имот № 81757.20.23 в 

землището на с. Чупрене с ЕКАТТЕ 81757, с площ от 2,230 дка с начин на трайно 

ползване „Пасище,мера”, местност „До стопански двор”, представляващ публична 

общинска собственост с Акт за ПОС № 1509/ 21.11.2019 г. 

2.Упълномощава кмета на община Чупрене да предприеме всички  

необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното 

предложение пред Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 

г.). 

                   Мотиви:  Във връзка с отворена процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ ВG16M1OР002-2.010 „Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г. община Чупрене е конкретен 

бенефициент. 

        Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и нарежданията 

в Заповед №РД-207/ 14.08.2015 г. на директора на РИОСВ- Монтана е необходимо 

предприемането на мерки по рекултивация на нарушения терен на депото за битови 

отпадъци, разположено в поземлен имот № 81757.20.23 в землището на с. Чупрене с 

ЕКАТТЕ 81757, с площ от 2,230 дка с начин на трайно ползване „Пасище,мера”, местност 

„До стопански двор”, представляващ публична общинска  собственост с Акт за ПОС № 

1509/ 21.11.2019 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 :                   / И. ВЕЛКОВ / 



 

 

 

 


