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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 99 
      гр. Копривщица           25.06.2020 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с 

изпълнение на Договор рег. № BG16M1OP002-2.010-0044-С01 от 03.06.2020г. за 
изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 
твърди битови отпадъци в землището на гр. Копривщица“ по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „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 оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.”, сключен между община Копривщица и МОСВ, ГД „ОПОС“, със седалище и адрес на 
управление гр. София, п.к. 1000, район Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

1. Упълномощава  кмета  на  община  Копривщица да подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната 

среда и водите  в  размер  до  70 473,92 лв. (седемдесет хиляди четиристотин седемдесет и 

три лева и 92 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-

2.010-0044-С01 от 03.06.2020г. за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Копривщица“ 

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-

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 оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.”, сключен между Община Копривщица и МОСВ, ГД „ОПОС“. 

2. Възлага на кмета на община Копривщица да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG16M1OP002-2.010-0044-С01 и да ги 

представи пред УО на ОПОС в Министерство на околната среда. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

 
Настоящето решение е прието на извънредно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 25.06.2020 год., Протокол №13/25.06.2020 год. по точка девета от дневния 
ред с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след направените 

обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет – Копривщица. 
 
 
 

Протоколист:……………….      Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                     /Л.Цеков /  


