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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №91 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №13 от 31.07.2020 ГОДИНА 

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за издаване на запис на заповед от Община Чупрене 
в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна 
програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 
2014–2020 год., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„BG16M1OP0002-3.019“, проект №BG16M1OP0002-3.019-0007 с наименование 
„Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните 

на територията на област с административен център Видин“ 
  

 
І. На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-34-70 от 16.07.2020 год., сключен 
между Община Чупрене и Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция 
„Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма 
„Околна среда 2014–2020 год.“, Общинският съвет Чупрене 

 
РЕШИ: 

  
1. Упълномощава кмета ня община Чупрене Анжело Цветанов Добричов да 

подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза 
на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма 
околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 
г.“, в размер на 14 280 лв. /четиринадесет хиляди двеста и осемдесет лева/ за 
обезпечаване на заявения размер на авансовото плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ №Д-34-70 от 16.07.2020 год, по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „BG16M1OP0002-3.019“, проект №BG16M1OP0002-
3.019-0007 с наименование „Организиране и провеждане на информационна 

кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен 

център Видин“, сключен между община Чупрене и Министерство на околната среда и 
водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на 
оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 год. 

2. Възлага на кмета на община Чупрене да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор №Д-34-70 от 16.07.2020 год и да ги 
представи пред Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция 
„Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма 
„Околна среда 2014–2020 год.“ 

  
 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 
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Гласували 10 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ОТСЪСТВА” 
 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 10 гласа „ЗА”. 
 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  

 

 
 
 


