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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 22   

 
 
                   Днес 13.12.2013 год. от 09.30 часа в Пенсионерския клуб в с.Чупрене се 
проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния 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 издаване на запис на заповед от Община Чупрене в полза 
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 05/313/00252/  от 12.12.2013 год. по Мярка 313 за Проект „Изграждане на 
туристическа инфраструктура – места за отдих и развлечение, път и пътека към връх 
Миджур на територията на Община Чупрене” 
                   2. Предложение за актуализация на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци 
                   3.Предложение за актуализация на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Чупрене 
                   4.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи 
за 2013 год. 
                   5.Разни  
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за издаване на запис на заповед от 
Община Чупрене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
авансово плащане по договор № 05/313/00252/  от 12.12.2013 год. по Мярка 313 за 
Проект „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и развлечение, 
път и пътека към връх Миджур на територията на Община Чупрене” – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                   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 № 293 

       На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, и договор за отпускане на 
финансова помощ № 05/313/00252/ от 12.12.2013 год. по мярка 313 за Проект 
„Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и развлечение, 
път и пътека към връх Миджур на територията на Община Чупрене”  сключен 
между Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище и 
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 
Изпълнителния директор Мирослав Николов Николов, Общинският съвет Чупрене 

РЕШИ: 
1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Ваньо Костадинов Костин  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  183 467,26 (сто осемдесет и 
три хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ    № 05/313/00252/ от 12.12.2013 год. по мярка 313 за Проект „Изграждане на 
туристическа инфраструктура – места за отдих и развлечение, път и пътека към 
връх Миджур на територията  на Община Чупрене”   , сключен между Община 
Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
2. Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № 05/313/00252/  и да ги представи пред 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
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                   Т.2 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци – 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:  
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 294 
                    На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 ал.2 от Закона за 
местни данъци и такси,  Общинският съвет актуализира Наредба за определянето на 
местните данъци, както следва: 
                  
                   1. Чл.12 се изменя така:      
                   „Чл.12. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 
лв. включително.” 
 
                   2. Чл.13 се изменя така: 
                   „Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, 
определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.” 
 
                   3. Чл.45 се изменя така: 
                   „Чл.45.(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на 
екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният 
по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто. 
                   (2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и 
съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на 
сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от 
определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък. 
                   (3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите 
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", 
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и 
"ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък. 
                   (4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 
автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които 
се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, 
определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели. 
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                   (5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" 
се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на 
превозното средство с определената от производителя екологична категория.” 
 
         4. Създава се нов раздел: 

„АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” 
 
         „Чл. 60. /нов/ Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, 
както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне 
на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в 
размер на 50 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена 
санкция в размер на 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.” 
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за 
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 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:  
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 295 
                   На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 ал.2 от Закона за 
местни данъци и такси,  Общинският съвет актуализира Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Чупрене, както следва: 
                   1. Чл. 7, ал. 1 се изменя така: 
                   „ /7/.В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер 
на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на 
таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по 
решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на 
общинските приходи.” 
                   2. Чл.19, ал. 5 се изменя така:      
                   „/5/. Сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от 
общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по 
образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по 
местонахождението на имота.”        
         3. В чл.19 се създава нова ал. 7:  
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      „/7/. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 
молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от 
законно регистрираните вероизповедания в страната.” 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък за 
капиталови разходи за 2013 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 №296  
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.12  от ЗДБРБ за 2013 
год. Общинския съвет одобрява актуализирането на  поименния списък за капиталови 
разходи за 2013 год. на Община Чупрене, съгласно направеното предложение. 
 
 
                   Т.5 от дневния ред: Разни – няма. 
 
  
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.30 ч. 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :        /п/                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     /п/ 
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
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