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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 14   

 
                   Днес 07.02.2013 год. от 09.30 часа в Малкия салон на Читалище  Чупрене се 
проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   На заседанието присъстваха  кмета на с.Горни Лом, кметски наместници на 
селата Долни Лом, Средогрив, Репляна, Търговище, Върбово, Протопопинци, 
Секретаря на общината г-н Асен Джунински, Директор Обща администрация при ОбА 
г-жа Галина Каменова, служители от Общинската администрация – разработили 
проекти на внесените материали за разглеждане. 
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред. 
                   Няма предложения за изменение на дневния ред.  
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
  
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1.Предложение за приемане на Отчета за изразходваните бюджетни 
средства, предоставени на читалищата от общината през 2012 год. под формата на 
субсидия. 
                   2.Предложение за приемане на Отчета за състоянието на общинския дълг за 
2012 год. 
                   3.Предложение за приемане Отчет на План сметката за приходите и 
разходите на ТБО за 2012 год. 
                   4.Предложение за  приемане Отчет за изпълнение на бюджета за 2012 год. и 
Отчет на ИБСФ и КСФ за 2012 год. 
                   5.Предложение за актуализация на Наредбата определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Чупрене 
                   6.Предложение за определяне на начина на ползване на реализирания 
преходен остатък в края на 2012 год. 
                   7. Предложение за приемане на План сметката за приходите и разходите на 
ТБО за 2013 год. 
                   8.Предложение за  издаване на вестник за Община Чупрене  
                   9.Предложение за приемане на Отчета за дейността на общинския съвет и 
неговите комисии за периода на второ шестмесечие на 2012 год. 
                   10. Предложение за приемане План за работа на Общински съвет Чупрене за 
2013 год.  
                   11.Предложение за приемане на Наредба за търговската дейност на 
територията на Община Чупрене 
                   12.Предложение за промяна на Консултативния съвет по туризъм към 
Община Чупрене 
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                   13.Предложение за приемане на Общински план за действие за интегриране 
на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Чупрене 
                   14.Предложение за одобряване на ползването на стояща маса дървесина от 
ОГТ    
                   15.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 165008, находящ се в 
землището на с.Търговище 
                   16. Предложение за  предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Иват Тодоров Яничов б.ж. на 
с.Търговище 
                   17.Предложение за  предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Миленко Антов Илийнски б.ж. на 
с.Репляна 
                   18. Предложение за  предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Александрия Иванова Живкова б.ж. на 
с.Протопопинци 
                   19.Предложение за определяне на отдел от ОГФ за отдаване за ползване  
чрез  търг        
                   20.Разни  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 
                   Т.1 от дневния ред:  Приемане на Отчета за изразходваните бюджетни 
средства, предоставени на читалищата от общината през 2012 год. под формата на 
субсидия – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   Г-н Костин предложи да се приемат само отчетите на читалищата, чиито 
представители присъстват на заседанието, а отчета на Читалище  Репляна да бъде 
разгледан на следващото заседание, в присъствие на председателя на УС и 
библиотекаря на читалището. 
                   Отношение по въпроса взеха: 
                   -г-н Младен Младенов, предложи Читалището в Репляна да не бъде 
субсидирано, след като има несериозно отношение към дейността. Сподели своя опит 
за формата на работа и обучение на ученици от ромски произход и предложи на 
читалищата и те да имат същият подход и общуване с ромите, за да има положителен 
резултат. 
                   -г-жа Корнелия Антова сподели, че на практика се усещат различия в 
общуването и раздалечаване на позициите при работата с ромите. 
                   - г-н Богомил Станков изрази мнение, че много важен момент в различните 
форми на общуване с ромите е и взаимоотношението училище – читалище. 
                   - г-н Костин обобщи, че разделянето на позициите при общуването и 
обучението на ромите не е добро решение и следва всички трябва да работят заедно за 
постигане на добри резултати от цялата дейност и за тяхното приобщаване. 
                   -г-н Цветан Николов предложи да не се приема отчета на Читалище Репляна. 
                   По предложението няма  други въпроси и след противоречивото мнение на 
общинските съветници „за” и „против” приемане на отчета на Читалище Репляна г-н 
Станков предложи гласуване: 
                   „ЗА” приемане на всички отчети на читалищата от общината: 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 1 – Цветан Николов 
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                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 163 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 ал.2 от ЗНЧ, 
Общинският съвет  приема Отчета за изразходваните бюджетни средства за 2012 год., 
предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия. 
 
                   На следващото заседание на Общинския съвет да бъдат поканени 
Председателя на Управителния съвет на Читалище Репляна и библиотекаря на 
читалището, за да се изясни създалата се ситуация. 
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Приемане на Отчета за състоянието на общинския дълг 
за 2012 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подробно запозна общинските съветници със състоянието на 
общинския дълг към 31.12.2013 год., като подчерта, че за 2012 год. общината е 
изплатила на работещите по ОП „Човешки ресурси” заплати и съответните 
осигурителни вноски в размер на 140 х.лв.,  които  още не са възстановени.  
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
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Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 164 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 ал.2 от Закона за 
общинския дълг Общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2012 год. 
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Приемане Отчет на План сметката за приходите и 
разходите на ТБО за 2012 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин представи на общинските съветници Отчета на План-сметката за 
приходите и разходите на ТБО за 2012 год., като отбеляза, че Община Чупрене сама 
извършва сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци, и се справя 
много успешно с тази дейност и то в рамките на средствата, постъпили от такса битови 
отпадъци. От постъпленията на ТБО общината заплаща и такса по Закона за управление 
на отпадъците на РИОСВ Монтана. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 165 
                   На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 от 
ЗМДТ Общинския съвет приема Отчета на План – сметката за приходите и разходите 
на такса ”Битови отпадъци” за 2012 год.: 
                                                                                                     / в лева/ 
Наименование на приходите и разходите План 

2012 год. 
Отчет 
2012 год. 

І.Приходи 45000  50759 
1.От такса за битови отпадъци 45000  50759 
2.Преходен остатък от 2009 год. 0  0 
ІІ.Разходи 45000  57462 
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    19200  23976 
2.Загробяване на сметище, вкл. такса по Закона за 
управление на  отпадъците 

 
6180  

 
7100 

3.Чистота на териториите за обществено ползване 4620  6680 
4.Осигуряване на съдове за съхранение на 
битовите отпадъци – контейнери и др./ремонт контейнери 

 
2000  

 
3051 

5.Други разходи : 13000  16655 
- за численост на персонала 1 бр. – заплата, 

осигурителни плащания 
 

7000 
 

6550 
 - застраховки и данъци 4000  3105 
 - резервни части и други  2000  7000 
 
 
  
 
                   Т.4 от дневния ред: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета за 2012 год. 
и Отчет на ИБСФ и КСФ за 2012 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с Отчета за изпълнение на 
бюджета и ИБСФ за 2012 год. на общината и подчерта, че общината приключи 2012 
год. без задължения, а основната причина за неизпълнението на приходите за местни 
дейности е икономическата криза, като разходите по бюджета са съобразени с 
приоритетите за плащане, утвърдени от общинския съвет.  
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
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Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 166 
                І.На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.30 ал.2 от Закона за 
общинския бюджет: 
                     1. Общинския съвет приема Отчета за изпълнение на бюджета, Отчета за 
изпълнение на ИБСФ – КСФ и Сметките за чужди средства – код 33 на Община 
Чупрене за  2012 год. 
                     2. Одобрява разходите за представителни цели за 2012 год. в размер на 
8903 лв. 
                     ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет одобрява командировките 
на Председателя на Общинския съвет за второ полугодие на 2012 год. в размер на 70 лв. 

 
 

                   Т.5 от дневния ред: Актуализация на Наредбата определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   По предложението мнение изказа г-н Цветан Николов и предложи таксата за 
издаване на удостоверение за предоставяне на информация за частен съдебен 
изпълнител да бъде 200 лв. 
                   Г-н Станков подложи на гласуване: 
 
                   - за такса 100 лв. 
                    ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                   „ЗА”   - 4 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 
                   „ПРОТИВ” – 6 
                   Не се приема. 
 
                   - за такса 200 лв. 
                    ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                   „ЗА”   - 6 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 5 
                   Приема се. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение, което е различно от взетото окончателно решение при 
гласуването за такса на удостоверение от 200 лв. 
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                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                   „ЗА”   - 6 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 5 
 
                  Предложението се приема с 6 гласа „ЗА” 
 
                   РЕШЕНИЕ № 167 
                   На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местни 
данъци и такси, Общинският съвет изменя чл.58 както следва: 

             1.Отпада в.т.19 /Цена на една нощувка/ 
                       - “Застава” Горни Лом – 3 лв. 
                   2. Допълва нова т. 31 към чл.58 - Цена за издаване на Удостоверение за 
предоставяне на информация на Частен съдебен изпълнител – 200 лв. 
                       
 

 
                   Т.6 от дневния ред: Определяне на начина на ползване на реализирания 
преходен остатък в края на 2012 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 168 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с  § 40 ал.2 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2012 год. Общинския съвет одобрява реализираните в края на 2012 год. 
икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, в размер 
на 47150 лв.,  да се използуват за финансиране на същите дейности през 2012 год., 
както следва: 
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                       1. Общинска администрация Чупрене         10 892 лв.   
                       2.  ОУ Чупрене                                                17 290 лв. 
                       3.  ОУ Горни Лом                                           18 968 лв. 
                         
 
                   Т.7 от дневния ред: Приемане на План сметката за приходите и разходите 
на ТБО за 2013 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с План сметката за ТБО за 2013 
год. и подчерта, че таксата не е изменяна три години, като по разхода са разчетени и 
средства за изработване на нови 20 бр. контейнери. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
 
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 169 
                   І. На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 от 
ЗМДТ Общинския съвет приема План – сметката за приходите и разходите на такса 
”Битови отпадъци” за 2013 год.: 
 
                                                                                                     / в лева/ 
Наименование на приходите и разходите План 

2013 год. 
Отчет 
2013 год. 

І.Приходи 50000   
1.От такса за битови отпадъци 50000   
2.Преходен остатък от 2012 год. 0   
ІІ.Разходи 50000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    14000   
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2.Загробяване на сметище, вкл. отчисленията по Закона за 
управление на  отпадъците 

 
5000  

 

3.Чистота на териториите за обществено ползване 5000   
4.Осигуряване на съдове за съхранение на 
битовите отпадъци – контейнери и др./ремонт контейнери 

 
8000  

 

5.Други разходи : 18000   
- за численост на персонала 1 бр. – заплата, 
възнаграждения, осигурителни плащания, условия на 
труд и др.издръжка 

 
 

11000 

 
 

 - застраховки и данъци 4000   
 - резервни части и други  3000   
 
                   ІІ. 1.Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март 
до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима. 

              2. На предплатилите в срок от 01 март до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто. 
 

 
                   Т.8 от дневния ред: Издаване на вестник за Община Чупрене  – вносител  
г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Общината до момента издава вестник „За Община Чупрене”, който се 
разпространява безплатно сред населението и представлява по скоро информационен 
бюлетин, заяви г-н Костин. 
                   Породи се идеята за издаване на регионален вестник за общината, който да 
се разпространява и в друга област, като сред населението на общината 
разпространението ще бъде безплатно, а за другите общини ще бъде сключен договор с 
разпространители при цената на един брой  0,30 лв. Цените на обявите са съобразени с 
тези от областните вестници и са размер на 50 на сто от същите. 
                   Отношение по въпроса взеха: 
                   -г-н Младен Младенов, който заяви, че с издаването на регионален вестник, 
отразяващ живота в общината и разпространяван в други области, се популяризира 
общината. 
                   - г-жа Цветелина Костова обясни, че вестника ще бъде издаван на 
обикновена вестникарска хартия, а не на гланцирана, като до сега, защото цената на 
брой ще скочи значително.Вестника ще бъде отпечатан в София. 
                   -г-н Богомил Станков предложи да се направи допълнение на решението, 
като се фиксира броя за разпространение на вестника с цена 0,30 лв. – 100 броя. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение, като направи допълнение за окончателно решение: за 
разпространение на вестника с цена 0,30 лв. – 100 броя. 
 
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
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Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 170 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общинският съвет одобрява 
вестника на Община Чупрене с наименование «Торлаци» да се издава веднъж месечно – 
последния четвъртък от месеца, с тираж 1500 бр. за цена 527 лв., включваща 
предпечатна подготовка и печат. Вестника да се разпространява в областите Видин и 
Монтана, като разпространението сред населението  на община Чупрене  е безплатно, а 
в останалите райони разпространението на 100 броя вестника е при цена 0,30 лв. за 
брой. 
                   Цени за публикация на обяви във вестника за 1 кв.см.: 
                   1-ва страница – 0,70 лв; 
                   вътрешни страници – 0,25 лв. 
                   последна страница – 0,50 лв. 
                   Главен редактор на вестника: Цветелина Радкова 
                   Редакционна колегия: Младен Младенов, Антонина Георгиева, Корнелия 
Антова. 
  
                                             

 
                   Т.9 от дневния ред: Приемане на Отчета за дейността на общинския съвет и 
неговите комисии за периода на второ шестмесечие на 2012 год. – вносител г-н 
Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 171 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27 ал.6 от ЗМСМА 
Общинският съвет приема Отчета за дейността на съвета и неговите комисии за 
периода на второ шестмесечие на 2012 година. 
 
 

 
                   Т.10 от дневния ред: Приемане План за работа на Общински съвет Чупрене 
за 2013 год. – вносител г-н  Богомил Станков – Председател на Общински съвет 
Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 172 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет приема План за 
работа на Общински съвет Чупрене за 2013 год. 
 
 
 

 
                   Т.11 от дневния ред: Приемане на Наредба за търговската дейност на 
територията на Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници подробно с проекта на Наредбата 
за търговската дейност. 
                   Мнения и въпроси по предложението няма. 

 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 173 
                   На основание чл.22 ал. 2  от ЗМСМА, Общинския съвет приема Наредба за 
търговската дейност на територията на  Община Чупрене.       
 
 
                    Т.12 от дневния ред: Промяна на Консултативния съвет по туризъм към 
Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин обясни на общинските съветници, че промяната се налага поради 
факта, че двама от членовете на Консултативния съвет по туризъм са освободени от 
работа в Общинската администрация. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 174 
                   На основание чл.21 ал.1 т..23, във връзка с чл.10 а, ал. 1 и 4 от Закона за 
туризма, Общинският съвет променя състава на Консултативния съвет по туризъм към 
община Чупрене, както следва: 

 
                   Заменя Десислава Стефанова Зафирова – мл.спец. Връзки с обществеността  

                  и Цветан Николакиев Цекин – гл.спец. ОМП  
 

със следните лица: 
1. Цветелина Радкова Костова – мл.спец. Връзки с обществеността  
2. Георги Атанасов Груев - гл.спец. Екология. 

 
 

                   Т.13 от дневния ред: Приемане на Общински план за действие за 
интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община 
Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин заяви, че Общинският план за действие е разработен в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация. Плана е необходим, тъй като преобладаваща част от децата в 
детските градини и учениците в училищата са роми, а целта е те да бъдат обучавани, за 
да придобият навици, които да ги приобщят към обществото. За да се постигне всичко 
това е необходимо да работят всички заедно – община, детски градини, училища, 
читалища, граждани. 
                   -г-н Богомил Станков предложи да се направи проучване за броя на децата 
необхванати в детски градини и да се положат усилия същите да започнат да ги 
посещават. 
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                   -г-н Милчо Михайлов сподели за свое наблюдение по време провеждани 
празници за съвместно участие с ромите.  
                   -г-жа Йорданка Здравковска сподели опит за работа с ромите по „Глобални 
библиотики” 
                   -г-н Младен Младенов сподели опита си за работа с възрастните роми в 
училище Горни Лом, където те се обучават за придобиване на основно образование. 
                   -г-жа Антонина Георгиева изказа мнение, че много от ромите спекулират за 
някои неща от живота – не знаят, не разбират и т.н. 
                   Няма други въпроси  по предложението. 
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 175 
                   На основание чл.21 ал. 1 т.12  от ЗМСМА, Общинския съвет приема 
Общински план за действие на Община Чупрене в изпълнение на Областната стратегия 
за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 
  
 

 
                   Т.14 от дневния ред: Одобряване на ползването на стояща маса дървесина 
от ОГТ  – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене   
 
                   По внесеното предложения няма въпроси и питания. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
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Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 176 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за условията 
и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и 
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни  горски продукти, 
Общинският съвет одобрява ползването на 7407 м3 стояща маса дървесина от ОГТ. 

 
 

                   Т.15 от дневния ред: Продажба на общински имот ПИ № 165008, находящ 
се в землището на с.Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
 
                   По внесеното предложения няма питания. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 177 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинския 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  
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         ПИ № 165008 /сто шесдесет и пет хиляди и осем/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Станчина 
стран” с площ на имота от 36,116 дка. /тридесет и шест декара и сто и шестнадесет 
кв.м./, актуван с АОС 337. 
         Начална тръжна цена  – 6600  лв., 
като възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при условията и по 
реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество. 
                   
 

 
                   Т.16 от дневния ред: Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Иват Тодоров Яничов б.ж. на 
с.Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   По внесеното предложения няма въпроси. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 178 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-540/22.11.2012 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинския съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Иван Тодоров Яничов – с.Търговище, описани в  Решение № 03/15.06.1999 г. по чл. 18 
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 0940/17.02.1992 г., за землището на с.Търговище, 
общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 
          1.       нива     8,000          Парасине     
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          2.       ливада  3,200         Дедин дол  
          3.       ливада  2,000         Дедин дол 
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с. Търговище: 

Имоти  №011023 и №059007.  

 

                   Т.17 от дневния ред: Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Миленко Антов Илийнски б.ж. на 
с.Репляна – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   По внесеното предложения няма въпроси и питания. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 179 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-539/22.11.2012 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет  
                       1.Предоставя земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на 
собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на Миленко Антов 
Илийнски – с.Репляна, описани в  Решение № 05/24.01.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 1260/28.02.1992 г., за землището на с.Репляна, общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

          1.       нива     4,000          Горна чешма 
          2.       ливада  0,700          Далъц      
          3.       ливада  3,000          Калинова барие 
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и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с. Репляна: 

Имоти  №068009 и №134013  

            2.Предоставя земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на 
собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на Миленко Антов 
Илийнски – с.Долни Лом, описани в решение №07/01.02.1999г. по чл. 18ж, ал.1 от 
ЗСПЗЗ по преписка вх.№1261/28.02.1992г. за землището на с.Долни Лом, община 
Чупрене. 
     №             НТП          площ/дка          Местност 
      1.     нива              1,500            Ганов рът 
      2.     ливада           6,000            Ганов рът  
      3.     ливада           2,500            Ганов рът 
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с. Долни Лом 

     Имоти 130013, 130002 
 

 
 

                   Т.18 от дневния ред: Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Александрия Иванова Живкова б.ж. на 
с.Протопопинци – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   По внесеното предложения няма дискусия. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 180 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-538/22.11.2012 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Александрия Иванова Живкова – с.Протопопинци, описани в  Решение № 04/15.06.1999 
г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 0698/06.02.1992 г., за землището на 
с.Протопопинци, общ.Чупрене. 
 
 

№ НТП  Площ/дка Местност 
          1.       нива     3,500          Ливаге     
          2.       ливада  1,600          Ливаге  
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на 
с.Протопопинци: 
 

Имоти  №123004 и №123005  

 
 

                   Т.19 от дневния ред: Определяне на отдел от ОГФ за отдаване за ползване  
чрез  търг  – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене    
 
                   По внесеното предложения няма дискусия. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 181 
       1.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1  от 

ЗГ  Об Съвет  определя тарифите на корен за добив на прогнозно количество дървесина 
по отдели,както следва:  

Отдел 61  „г”-с. Горни Лом 
дървесен вид: бук 

        количество                     лв/м3 
 
Шел 18 м3                           100 лв. 
Трупи за бичене    653 м3                             60 лв. 
ОЗМ              402 м3                             37 лв. 
Средна                                    20 м3                             39 лв. 
Дребна                                    10 м3                             39 лв. 
Дърва/пл.м3/                        196 м3                             37 лв. 

 
Цените са без ДДС. 

 
                2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ 
Об съвет  определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен 
за прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва: 
 
 Отдел 61 „г”  -  64 276 лв. 

Цените са без ДДС. 
 
     3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно 
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ . 
     4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение. 
 

 
Т.20 от дневния ред:Разни 

                   Г-н Богомил Станков уведоми общинските съветници за приемане на 
Община Чупрене за член за Асоциацията на Дунавските общини Дунав; 
                   Г-н Костин уведоми общинските съветници за: 
                    -преместване на овчарниците по села извън регулацията на населените 
места, съгласно изискванията на Закона; 
                   -състоянието на общинските земеделски пътища; 
                   -необходимост от правила за провеждане на спортни мероприятия на 
територията на общината, разработени от група с представители на всяко населено 
място.  
 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 13.00 ч. 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :     /п/                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :    /п/ 
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
                
 


