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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№   3 

 
 
                   Днес 22.11.2011 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет  
Чупрене се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства Антонина 
Алексиева Георгиева. 
                   На заседанието присъстваха кмета на село Горни Лом, кметски наместници 
на селата Върбово, Търговище и Средогрив, Секретаря на Община Чупрене и Главния 
счетоводител на ОбА.  
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред. 
                   Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред. 
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                 1.Предложение за актуализация на Правилника на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
                   2.Предложение за избор на делегат в Общото събрание на НСОРБ 
                   3.Предложение за определяне на представител на общината в Областния 
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси 
                   4.Предложение за актуализация на бюджета на общината в частта за „местни 
дейности” 
                   5.Предложение за удължаване срока за ползване и погасяване на кредит 
овърдрафт 
                   6. Предложение за съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
набирателната сметка за бюджета на Община Чупрене 
                   7.Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имоти 
                   8. Разни 
 
 
 
  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 
 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за актуализация на Правилника на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация – докладва Председателя на Временната комисия по изготвяне на 
проект за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общинския 
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съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация г-н 
Милчо Михайлов. 
                   Г-н Михайлов запозна общинските съветници с предложението на 
Комисията, като подчерта, че промените които предлага комисията се в следствие на 
последните промени на ЗМСМА. 
                   На своето заседание Комисията е взела решение да предложи на общинските 
съветници  промяна във възнаграждението на общински съветник за участие в 
заседание - увеличение с 10 на сто и увеличение на месечното възнаграждението на 
председателя на Общинския съвет с 10 на сто. Мотивите за предлаганото увеличение са 
обема на работата и отговорностите на общинските съветници и на Председателя на 
Общинския съвет, като това предложение не е записано в Становището на Комисията , 
а ако бъде прието от общинските съветници, да се формулира в самото решение и да се 
измени  чл.40 ал.2  и чл.41 ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
                   Общинския съветник Цветан Николов предложи увеличението с 10 на сто да 
бъде само върху възнаграждението за участие в заседание на общинския съветник, а 
възнаграждението за участие в комисия да остане непроменено – 10 лв.  
                   Няма други предложения. 
                   Г-н Станков предложи да се гласува предложението на Временната комисия 
и направените допълнения. 
 
  
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
  
 
                   РЕШЕНИЕ № 4 
                   На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА Общинския съвет приема актуализация 
на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, както следва: 
 
                   1.Изменя се чл.7 ал.5 така: 
                   „ал.5.Правомощията на Председателя на Общинския съвет могат да се 
прекратят предсрочно при условията и по реда на чл.24 ал.3 от ЗМСМА.”   
 
                   2.Към чл.13 се създава нова ал.2: 
                   „ ал.2. Уведомлението и материалите по ал.1 могат да се предават и по 
електронна поща, като за целта общинските съветници предоставят своите еmail 
адреси. 
                   Ал.2 става ал.3 
 
                   3.Допълнение на чл.25 ал.1 т.3, като след думата „евроинтеграция” се добавя 
„и еврофондове”.   
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                   4.Изменя се чл.29 ал.4, като думите „ал.7 и 8” се заменят с думите „ал.9 и 
10”  
 
                   5.Изменя се чл.40 ал.2, като цифрата „70” се заменя с „80” 
 
                   6.Изменя се чл.41 ал.3 т.1 буква „а”, като цифрата „140” се заменя с цифрата 
„154” 
 
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за избор на делегат в Общото събрание на 
НСОРБ – докладва г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене. 
 
                   Г-н Станков отбеляза, че общината, като член на НСОРБ и съгласно неговия 
устав, се представлява в Общото събрание от двама делегати – кмета и представител на 
Общинския съвет, поради което общинските съветници следва да изберат свой 
предстваител. 
                   Няма дискусия по предложението. 
                   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 
становището с предложение за решение. 
 
                   ГЛАСУВАЛИ: 10 съветника 
                    

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

Антонина Алексиева Георгиева отсъства 
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 10 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 5 
                   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 
ал.1 от Устава на НСОРБ, Общинския съвет: 
 
                   1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България представителя на Общински съвет Чупрене  
            БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател на Общински съвет 
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                   2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от 
              МИЛЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ – Общински съветник. 
 
 
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за определяне на представител на 
общината в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 
въпроси – вносител г-н Богомил Станков. 
                   Г-н Станков предложи за представител на Община Чупрене в Областния 
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси  г-н Ваньо Костин 
Кмет на Община Чупрене. 
                   По предложението няма дискусия. 
 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
  
 
                   РЕШЕНИЕ № 6 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет  избера за свои 
представител в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 
въпроси ВАНЬО КОСТОДИНОВ КОСТИН – Кмет на Община Чупрене. 
 
 
 
 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на общината 
в частта за „местни дейности” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин уведоми общинските съветници, че актуализацията на 
приходната част на бюджета е наложителна, тъй като до момента са постъпили приходи 
в повече от плануваните, а до края на годината очакваме нови постъпления. 
                   Отношение по предложението взе г-н Младен Младенов, който заяви, че е 
добре, когато в общинския бюджет постъпват приходи и същите се разходват 
рационално, при пълна прозрачност. 
 
                   Няма други въпроси и питания по предложението. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
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                   ГЛАСУВАЛИ: 10 съветника 
                    

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

Антонина Алексиева Георгиева отсъства 
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 10 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 7 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от Закона за 
общинските бюджети Общински съвет РАЗРЕШАВА актуализация на бюджета на 
Община Чупрене – „местни дейности” за 2011 год., както следва: 

1.По прихода на: 
§ 13-04 „Данък при придобиване на имущество… + 30 000 лв. 
§ 40-40 – „ Постъпления от продажба на земя”    + 120 000 лв.     

                   2.По разхода на Кметство Чупрене        +  150 000 лв.;         
като делегира права на Кмета на общината да направи необходимата актуализацията по 
дейностите и параграфите. 
 
  
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за удължаване срока за ползване и 
погасяване на кредит овърдрафт – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с необходимостта от удължаване 
срока за ползване и погасяване на овърдрафт кредита и неговия размер – изплащането 
на заплатите и осигурителните вноски на работещите по ОП „Човешки ресурси” – 87 
бр. работника се извършва по схема, като възстановяването на средствата на общината, 
дадени за тази цел от бюджета, се извършва след три месеца и така ще продължи до 
окончателното приключване на проекта. 
                   Отношение по предложението взе г-н Младен Младенов, който заяви, че за в 
бъдеще, когато се заявяват обучения по програми, да се има в предвид длъжности, 
които да намират приложение при нас. 
                   Отговори г-н Костин като поясни, че ръководството на общината може да 
избере обучения за придобиване на квалификация само от това, което предлага 
дадената програма, но  с разработените длъжности характеристики е постигнато 
уплътняване на работното време на всички. Допълни, че трудно се работи с една част 
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от тези хора, но целта е те да имат средства за преживяване, да намалее безработицата в 
общината, а оттам и престъпността, което доведе до кандидатстване по ОП „Човешки 
ресурси”. 
                   Няма други дебати по предложението. 
 
                   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 отсъства 
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 10 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 8 
                   На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.6 ал.1 от 
Договора за предоставяне на кредит овърдрафт от 25.05.2011 год. Общински съвет 
Чупрене приема Община Чупрене да отправи писмено искане до „Интернешънъл Асет 
Банк АД” за увеличаване сумата на овърдрафт кредит до общ размер от 120 000 лв. /Сто 
и двадесет хиляди лв./ и удължаване срокът на ползване и погасяване на кредита до 
25.12.2012 год. 
                   Мотиви: Издължаването на кредита няма да е възможно преди 
възстановяването на средствата за работни заплати и осигурителни плащания на 
работещите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, което процедурно ще се проточи 
във времето и ще стане не по-рано от ноември – декември 2012 год. 
 
 
  
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за съгласие за предоставяне на временен 
безлихвен заем от набирателната сметка за бюджета на Община Чупрене – вносител г-н 
Костин – Кмет на община Чупрене, който предложи на общинските съветници да 
вземат решение за временен безлихвен заем от набирателната сметка на общината     за 
бюджета, за извършване на неотложни плащания. 
                   Няма въпроси и питания. 
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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: 10 съветника 
                    

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

Антонина Алексиева Георгиева отсъства 
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 10 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 9 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от Закона за 
общинския бюджет Общинският съвет разрешава да бъде предоставен временен 
безлихвен заем за бюджета на Община Чупрене в размер на 8 000 лв. / осем хиляди 
лева/, от набирателната сметка на общината, за извършване на неотложни разплащания, 
възстановими до 25.12.2011 год. 
 
  
 
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за продажба 
на общински имоти – вносител г-н Ваньо Костин  - Кмет на община Чупрене. 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението и поясни, че 
земите, които се предлагат за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване са девета, 
десета категория и са малка част от 39 хил. дка земеделска земя, която притежава 
общината. Помоли, ако някои от общинските съветници има друго виждане по въпроса 
и аргументи да вземе отношение. 
                   Г-н Младен Младенов заяви, че продажбите на този етап от време са 
деликатна тема, но това са неплодородни и необработвани с години земи и очакваното 
въвеждане на данък „мотика” ще доведе до  излишни разходи на общината за 
заплащане на данъци, като подчерта, че това е единствения начин за приход на „свежи 
пари” в общината, за да може  тя да изпълни своята програма. 
                   Няма други въпроси. 
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                   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: 10 съветника 
                    

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

Антонина Алексиева Георгиева отсъства 
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 10 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 10 
                   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 Общинският 
съвет: 
        І. Разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  
        1.ПИ № 166011 /сто шестдесет и шест хиляди и единадесет/, представляващ 
– ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Странчина 
стран” с площ на имота от 5,717 дка. /пет декара и седемстотин и седемнадесет кв.м./, 
актуван с АОС 344, с начална тръжна цена 1050 лв.  
        2. ПИ № 166010 /сто шестдесет и шест хиляди и десет/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Странчина 
стран” с площ на имота от 2,913 дка. /два декара и деветстотин и тринадесет кв.м./  
актуван с АОС 343, с начална тръжна цена 525 лв.  
        3.ПИ № 166007 /сто шестдесет и шест хиляди и седем/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Странчина 
стран” с площ на имота от 6,889 дка. /шест декара и осемстотин осемдесет и девет 
кв.м./, актуван с АОС 342, с начална тръжна цена 1250 лв. 
                   4.ПИ № 166003 /сто шестдесет и шест хиляди и три/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Странчина 
стран” с площ на имота от 2,178 дка. /два декара и сто седемдесет и осем кв.м./ , 
актуван с АОС 341, с начална тръжна цена 400 лв. 
                   5.ПИ № 011016 /единадесет хиляди и шестнадесет/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Парасине” с 
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площ на имота от 21,060 дка. /двадесет и един декара и шестдесет кв.м./ актуван с АОС 
340, с начална тръжна цена 3900 лв. 
                   6.ПИ № 011015 /единадесет хиляди и петнадесет/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Парасине” с 
площ на имота от 19,822 дка. /деветнадесет декара и осемстотин двадесет и два кв.м./, 
актуван с АОС 339, с начална тръжна цена 3600 лв. 
                   7.ПИ № 166008 /сто шестдесет и шест хиляди и осем/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Станчина 
стран” с площ на имота от 69,221 дка. /шестдесет и девет декара и двеста двадесет и 
един кв.м./, актуван с АОС 338, с начална тръжна цена 12700 лв. 
                   8.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, с начална тръжна цена 6600 лв. 
                   9. ПИ № 186007 /сто осемдесет и шест хиляди и седем/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Крешка” с площ 
на имота от 164,520 дка. /сто шестдесет и четири декара и петстотин и двадесет кв.м./. 
актуван с АОС 335, с начална тръжна цена 30500 лв. 
 
        ІІ.Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичния търг с явно 
наддаване при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
  
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Разни: 
 
                   - разгледана молба от фирма „Еколония” ООД гр.София за намаляване такса 
„право на преминаване през общински земи”. 
                   Отношение по въпроса взе г-н Цветан Николов, който заяви, че такава молба 
е разглеждане вече няколко пъти. Тази такса е определена с Наредбата по чл.9 от ЗМДТ 
и е една за всички. 
                   Г-н Богомил Станков обяви решението на съветниците да се отговори на 
фирмата, че Общинския съвет не удовлетворява искането и. 
 
 
                   -Г-н Станков запозна общинските съветници с писмо ФО-59 от 18.11.2011 
год. на Министерство на финансите. Писмото е раздадено на всички съветници. 
 
 
                   -Г-н Станимир Дафинкичов постави въпроса за състоянието на питейната 
вода, ВиК мрежата и пътищата на територията на общината. 
                   Подробен отговор даде г-н Костин – за учредената Асоциация по ВиК, за 
собствеността на ВиК мрежата, за водния оператор, лаборатории и т.н. 
                   По въпроса за състоянието на пътищата в общината: пътя минаващ през 
с.Чупрене е от републиканската пътна мрежа и за неговата поддръжка се грижи 
Областно пътно управление, а останалата част от пътищата в общината са общински и 
със спечеления проект по ПРСР ще бъдат асфалтирани. 
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                   -Кмета на с.Горни Лом – г-н Илиян Михайлов предложи на следваща сесия 
да бъде поканен г-н Владов – директор на ВиК Видин, във връзка с чистотата на 
питейната вода. Постави и въпроса за смяна на обслужващата банка на Кметство Г.Лом 
и ОУ Горни Лом. 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.00 часа. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
 
 
  
 
 


