
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №99 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14 от 25.09.2020 ГОДИНА 

 

 

 

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 2014-2020г., с 
проект „Разделно събиране и рециклиране на отпадъци – отговорност и грижа за по-
чиста среда“, с водещ партньор община Видин. 

 
 
І. 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. 



МОТИВИ: 
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. 

 

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

 
 
 
Гласували 11 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ЗА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  

 

 
 
 


