
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 28   

 
                   Днес 03.10.2014 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене проведе извънредно заседание на Общинския съвет Чупрене. 
                   Насроченото за същата дата редовно заседание на Общинския съвет беше 
отложено поради трагичния инцидент във взривна фабрика „Миджур” с.Горни Лом, 
където загинаха 15 човека, четирима от работниците са от Община Чупрене. 
                   Обявен е ден на Национален траур. 
                   В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства Мария 
Цецкова Тодорова по уважителни причини. 
                    Присъстваха кметски наместници от общината и служители от Общинската 
администрация. 
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет. 
                   С едноминутно мълчание беше почетена паметта на загиналите при 
инцидента работници. 
 
                   Г-н Станков предложи заседанието да протече при дневен ред: 
 
                   1. Предложение за парично подпомагане семействата на трагично 
загиналите работници от Община Чупрене при инцидента в завод „Миджур” с.Горни 
Лом.  
                  
                    Премина се към гласуване на дневния ред: 
  
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за парично подпомагане семействата на 
трагично загиналите работници от Община Чупрене при инцидента в завод „Миджур” 
с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
 
                   Г-н Костин запозна присъстващите с предложението и с болка сподели 
действителното трагично състояние на нещата след инцидента във фабрика Горни Лом 
– 15 загинали на възраст от 28 до 59 год.,пет годишно дете – пълен сирак, за което ще 
се грижи вече по-големия му 22 годишен брат, загуба на синове и дъщери. 
                   Г-н Костин предложи да се открие Национална дарителска сметка за 
подпомагане на семействата на загиналите. 



                   Г-н Станков предложи дискусия за начина на подпомагане – дали чрез фонд, 
дарителска сметка или по банков път. Одобри се средствата да се преведат по банков 
път на семействата на загиналите лица при представяне на актуални банкови сметки. 
                   Г-н Цецко Димитров от Общинската администрация предложи на 
пострадалите семейства да се дадат в помощ и дърва за огрев. 
                   Г-н Костин предложи на останалите самотни болни баби от с.Средогрив да 
се осигурят лични асистенти и възложи на г-жа Корнелия Антова от Общинска 
администрация да започни процедура по осигуряване на такива чрез МТСП, лично да 
Министъра, а снабдяването с дърва за огрев възложи на общинския лесничей. 
 
                   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 10 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 „ОТСЪСТВА”  
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 10 гласа „ЗА”. 
   
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 387 
                  А. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общинският съвет РЕШИ: 
                   І. Да бъдат подпомогнати семействата на загиналите работници при 
инцидента в Завод „Миджур” с.Горни Лом, които живееха на територията на Община 
Чупрене, с по 2500 лв. на един човек, както следва: 
                   1.Павел Иванов Петров и Иван Иванов Петров от с.Средогрив – синове на 
загиналите Венера Евтимова Георгиева и Иван Петров Георгиев –  5000 лв. 
                   2.Ивана Ангелова Ангелова от с.Средогрив – дъщеря на загиналата Милка 
Петрова Ангелова – 2500 лв. 
                   3.  Димитър Илиев Димитров от с.Горни Лом – баща на загиналия Михаил 
Димитров Илиев – 2500 лв., 
които средства да бъдат преведени по банков път.  



                   ІІ. Да се открие национална дарителска сметка за подпомагане на 
семействата на  загиналите в Интернешънъл Асет Банк АД – клон Видин, като 
постъпленията по сметката се разпределят ежемесечно, съгласно Заповед на Кмета на 
Община Чупрене.                
 
                   Б.Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 
  
 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.30 ч. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
                     
 


