
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 33   

 
                   Днес 06.02.2015 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 10 общински съветника.  Отсъства Мария 
Цецкова Тодорова. 
                   На заседанието присъстваха Кметски наместници на селата Репляна, 
Търговище, Средогрив, Върбово, Протопопинци, Кмет на Кметство с.Горни Лом и 
ръководители, и служители от Общинска администрация. 
                   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 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                   Преди да започне работата по дневния ред г-н Станков представи проф. 
Синьовски, който запозна присъстващите с намеренията и разработките за изграждане 
на „Геопарк” на териториите на общините Белоградчик, Чупрене, Ружинци и Димово, 
чиято основна цел е подпомагане на социално-икономическото развитие на региона и 
популяризиране на културните, природни и геоложки забележителности. 
                   На едно от следващите си заседания Общинския съвет ще вземе решение, 
във връзка с участието на Община Чупрене в създаването на „Геопарка”. 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Проект „Красива 
България” за обект „Топлоизолация фасади и подмяна дограма Защитено жилище 
с.Чупрене 
                   2.Предложение за  определяне на начина на ползване на реализирания 
преходен остатък в края на 2014 год. в делегираните от държавата дейности 
                   3.Предложение за  приемане на Отчета на План сметката за приходите и 
разходите на такса „Битови отпадъци” за 2014 год. 
                   4.Предложение за   приемане на План сметката за приходите и разходите на 
такса „Битови отпадъци” за 2015 год. 
                   5.Предложение за  приемане на нови наредби и актуализация на действащи 
наредби на Община Чупрене  
                   6.Предложение за   приемане на Отчета за дейността на Общинския съвет и 
неговите комисии за 2014 год. 
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                   7. Предложение за   приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене 
за първо полугодие на 2015 год. 
                   8.Предложение за решение за членство на Община Чупрене в Сдружение с 
нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” 
                   9.Предложение за приемане на решение за извършване на превантивни 
дейности, с цел предотвратяване на бедствия - почистване на речните корита в 
границите на населените места от общината 
                   10.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Чупрене за 2015 год. 
                   11.Предложение за приемане на Годишен доклад по Плана за действие на 
Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
                   12.Предложение за приемане на План за действие на Община Чупрене за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015 – 2020 
год. 
                   13.Предложение за приемане на Общински план за младежта в Община 
Чупрене за 2015 год. 
                   14.Предложение за приемане на решение за прочистване на земеделски земи 
– общинска собственост от дървесна растителност  
                   15.Предложение за приемане на Програма за управление на общинското 
имущество през 2015 год. 
                   16. Предложение за  предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Лиляна Иванова Маркова б.ж. на 
с.Средогрив 
                   17.Предложение за придобиване право на собственост чрез правна сделка на 
УПИ ІV, кв.28 по плана на с.Чупрене, в едно с построената в него едноетажна масивна 
сграда – компресорно помещение 
                   18.Предложение за продажба на общински имот – ПИ № 207007 землище 
с.Горни Лом 
                   19.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 319009, находящ се в 
землището на с.Горни Лом 
                   20.Предложение за промяна на начина на трайно ползване на земеделски 
земи, общинска собсвеност 
                   21.Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 2015 год. 
                   22.Предложение за допълнение на Решение № 399, взето с Протокол № 30 
от 04.11.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене. 
                   23.Разни 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по 
Проект „Красива България” за обект „Топлоизолация фасади и подмяна дограма 
Защитено жилище с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна присъстващите с предложението, целта на което е 
намаляване на разходите за отопление, чрез саниране на сградата и подмяна на 
дограмата на „Защитено жилище” с.Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
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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 „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 № 436 
                   На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от  ЗМСМА във връзка с чл.45 ал.1 т.2 
буква „е” и чл.87 ал.1 т.7 от Закона за публичните финанси Общинският съвет:  
                   1.Разрешава кандидатстване на Община Чупрене по Проект „Красива 
България” с обект „Топлоизолация фасади и подмяна дограма Защитено Жилище” 
с.Чупрене, общ.Чупрене на обща стойност 57 684 лв.по мярка М02-01. „Подобряване на 
социалните услуги от резидентен тип”. Съфинансирането от страна на общината е 26% 
в размер на 14 997,84 лв. с включено ДДС. 
                   2. Упълномощава Кмета на Община Чупрене да организира контрол по 
изпълнението на предвидените строително-ремонтни работи и по изразходването на 
средствата, които ще бъдат отпуснати по проекта, ако бъде одобрен за финансиране от 
Проект „Красива България” 
 
                  
    
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за  определяне на начина на ползване на 
реализирания преходен остатък в края на 2014 год. в делегираните от държавата 
дейности – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин заяви, че реализирания преходен остатък в края на 2014 год. от 
делегираните държавни дейности, съгласно законовите разпоредби следва да бъде 
разпределен там, откъдето е произлязъл.  
                   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. 
 
 

 3 



                   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 № 437 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.90 ал.1 от ЗДБРБ за 
2014 год. Общинския съвет одобрява реализираните в края на 2014 год. икономии от 
средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, в размер на 47 896 
лв.,  да се използуват за финансиране на същите дейности през 2015 год., както следва: 
                       1. Общинска администрация Чупрене                              7 597 лв. 
                       2. ОМП                                                                                 1 500 лв. 
                       3. ЦДГ Чупрене                                                                   1 002 лв. 
                       4. ЦДГ Горни Лом                                                               1 000 лв. 
                       5.  ОУ Чупрене                                                                   13 897 лв. 
                       6.  ОУ Горни Лом                                                              22 900 лв. 
  
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за  приемане на Отчета на План сметката 
за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2014 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подчерта, че и през 2014 год., с постъпленията от такси  „Битови 
отпадъци”, общината успешно се справи със сметосъбирането, сметоизвозването, и 
поддържане чистотата на територията. 
                   По внесеното предложение 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” 
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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 № 438 
                   На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 от 
ЗМДТ Общинският съвет приема Отчета на План – сметката за приходите и разходите 
на такса ”Битови отпадъци” за 2014 год.: 
                                                                                                                                  / в лева/ 
Наименование на приходите и разходите План 

2014 год. 
Отчет 
2014 год. 

І.Приходи 73000  57832  
1.От такса за битови отпадъци 85000  69326  
2.Отчисления по ЗУО -12000 -11494 
ІІ.Разходи 73000  69326  
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    29700  27080   
2.Загробяване на сметище             3000              2920 
3.Чистота на териториите за обществено ползване 7000  7000   
4.Осигуряване на съдове за съхранение на 
битовите отпадъци – контейнери и др./ремонт контейнери 

 
8810  

 
8810  

5.Други разходи : 24490  23516  
- за численост на персонала 2 бр. – заплата, 

осигурителни плащания,условия на труд 
 

15490 
 

14674   
 - застраховки и данъци 6000  5842  
 - резервни части и други  3000  3000   
 

 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за   приемане на План сметката за 
приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2015 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   От м. април 2015 год. Община Чупрене ще транспортира битовите отпадъци 
до Регионално депо гр.Видин. Независимо от това ръководството няма намерение да 
увеличава размера на такса „Битови отпадъци”. По бюджета на общината се заложени 
средства за закупуване на камион за транспортиране на отпадъците, подчерта г-н 
Костин. 
                  По предложението няма дебати. 
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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 „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 № 439 
                   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 2015 год., в лева: 
Наименование на приходите и разходите План 

2015 год. 
Отчет 
2015 год. 

І.Приходи 72000   
1.От такса за битови отпадъци 85000   
2.Отчисления по ЗУО -13000  
ІІ.Разходи 72000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    22360  
2.Загробяване на сметище 2000   
3.Чистота на териториите за обществено ползване 7000  
4.Осигуряване на съдове за събиране на битовите 
отпадъци  

 
2000 

 

5.Други разходи : 38640  
- за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни 
плащания, условия на труд и др.издръжка 

 
23640 

 
 

 - застраховки и данъци 10000  
 - резервни части и други  5000  
 
                   ІІ.Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 
до 31 октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите в срок до 30 април 
за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
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                   Т.5 от дневния ред: Предложение за  приемане на нови наредби и 
актуализация на действащи наредби на Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Актуализацията на наредбите на общината е в следствие на промените в 
националното законодателство, подчерта г-н Костин. 
                   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 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 440 
                   На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет приема 
предложенията, за актуализиране на нормативни и стратегически общински документи,  
в съответствие с националното законодателство, направени по време на изпълнение на 
проект № 13-11-7/15,01,2014г. «Оптимизиране на административната структура на 
община Чупрене»: 
                   І.Приема нови наредби: 
                   1. Н А Р Е Д Б А за насърчаване на инвестициите с общинско значение в 
община Чупрене и издаване на сертификати клас В   
                   2. Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински 
дълг в Община Чупрене 
                   3. Наредба за предоставяне на концесии на територията на Община Чупрене 

                   ІІ.Актуализира следните наредби 
                   1.В Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество се правят следните промени: 
                   а/ в чл.8 ал.2 се добавя нова т.3, а т.3 става т.4: 

            „3. чрез правна сделка – покупко-продажба, дарение и др.”; 
          б/ в чл.12 се заличават думите „и Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки”;  
 

                   2. В Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 
общинския жилищен фонд се правят следните изменения: 

                   а/ в чл.3 ал.1 т.1 в края се добавят думите „на граждани с установени 
жилищни нужди”; 
                   б/ в чл.5 ал.1 в края на изречението израза „т.1” се заменя с  „ал.2”; 
                   в/ в чл.11 се създава нова ал.5: 

                 /5/ Наемните правоотношения се прекратяват при: 
1.неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече 

от три месеца; 
2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, 

основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения; 
3. нарушаване на добрите нрави; 
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4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището; 
5. изтичане на срока за настаняване; 
6. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище; 
7. използване на жилището не по предназначение; 

                   г/ в чл.17 се  заличава ал.3 и се създават нови ал.3, 4 и 5: 
                   /3/ Към молбата по ал. 2 се прилагат следните документи за лицето и 
членовете на неговото семейство: удостоверения от Община Чупрене за постоянен 
адрес, удостоверения от Агенцията по вписванията за извършени сделки с имоти на 
територията на община Чупрене, по месторождение на лицата, а при необходимост и от 
други населени места и копие от решение на ТЕЛК, ако има такова.  
                   /4/ Молбата и декларацията по ал. 1 се подписва от всички пълнолетни 
членове на семейството пред служител на общинската администрация или пред 
нотариус.  
                   /5/ Общинската администрация не може да откаже приемане на заявление и 
декларация. 
                   д/  чл.18 ал.3 и 4 се изменят така” 
                   „ /3/ Решенията на комисията се утвърждават със заповед на Кмета на 
Община Чупрене. 
              /4/  Решението на комисията се съобщава и се обжалва по реда на 
Административно-процесуалния кодекс.” 
                   е/ в чл.21 ал.3  в края на изречението думите „Закона за административното 
производство” се заменят с думите „Административно-процесуалния кодекс”; 

             ж/ отменя се Раздел ІІІ „Оборотни жилища, ред и условия за настаняване”; 
                   з/ в чл.30 ал.2 след думите „чл.45” се добавя „ал.1”; 
                   и/ в чл.43 т.2 се заличават думите „оборотните и”;  
 

      3.В Наредба за управление на общинските пътища в Община Чупрене се 
правят следните изменения: 
                    а/ чл.2 т.1 се изменя така: 
                   „1. улиците в населените  места  и  селищните  образувания, с изключение 
на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински 
пътища;”  
                   б/ в чл.6 се добавя ново пето тире:  
                   „- с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от 
републикански или общински пътища”; 
                   в/ в чл.7 ал.2 се добавя последно тире: 
                   „-използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за 
рекламна дейност под каквато и да е форма”; 
                   г/ в чл. 8 ал. 1 т.1 буква „д” се заличава, а в ал.3 след думите „от кмета на” се 
добавя „общината след подаване на заявление от лицата”; 
                   д/ създава се нов чл.9: 
                „Чл.9. (1) Разрешенията  по чл.8, ал.3 се издават в срок както следва: 
                   1.В 15-дневен срок от подаване на заявлението – за разрешенията по чл.8, 
ал.1 от Наредбата. В случай че се налага допълнително проучване срокът за издаване на 
разрешението може да се удължи, но не повече от 1 месец; 
                   2.В 30-дневен срок от подаване на зявлението – за разрешенията по чл.8, 
ал.2, т.1, б. „в” и чл.8, ал.2, т.2, б. „а”. В случай че се налага допълнително проучване 
срокът за издаване на разрешението може да се удължи, но не повече от 3 месеца. За 
удължаването на срока заинтересованото лице се уведомява писмено; 
                   3. В 15-дневен срок от подаване на зявлението – за всички останали случаи; 
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                   (2) Разрешенията се издават при следните условия: 
                   1. да съществуват реални възможности за преминаване на тежкото и/или 
извънгабаритното превозно средство; 
                   2. да са спазени изискванията на Закона за движението по пътищата, Закона 
за пътищата, подзаконовите нормативни актове за прилагането на Закона за пътищата  
и нормите за проектиране на пътища; 
                   3. при временното ползване на части от пътно платно: 
                   а) Закона за пътищата  и Законът за движението по пътищата да не 
забраняват дейността, свързана с временното ползване на части от пътното платно; 
                   б) за временното пресичане на пътя да има одобрен проект за пресичането; 
                   4. да е подадена декларация от собственика или ползвателя на пътното 
превозно средство по т. 1 или от лицето, което извършва превоза, съдържаща 
информация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос.  
                   (3) Срокът на валидност на разрешенията е, както следва: 
                   1. при превоз на тежки и извънгабаритни товари - 30 дни; 
                   2. при извършване на строителство - една година; 
                   3. при временното ползване на части от пътното платно и другите видове 
специално ползване на пътищата - по преценка на Кмета на общината или определено 
от него длъжностно лице, съобразена с искането на заявителя; 
                   4. при експлоатация на рекламни съоръжения - десет години. 
                   (4) Разрешенията се отнемат от Кмета на Община Чупрене или от 
упълномощено от него длъжностно лице при неспазване условията, предвидени в тях, 
при нанасяне на щети и повреди на пътищата, както и при неплащане на предвидените 
за това такси.” 
                   е/ стария чл.9 става съответно 10, чл.10 става 11 и т.н.; 
                   ж/ в чл.33 ал.1 в края на изречението думите „по Закона за 
административните нарушения и наказания” се заменят с думите „Административно-
процесуалния кодекс”. 
 

               4.В Наредба за овладяване популацията на безстопанствени кучета на 
територията на Община  Чупрене се правят следните промени: 
                   а/ чл.3 се изменя така: 

       „Чл. 3. Според регистрацията кучетата се делят на  
                   1. Домашни (животни-компаньони) -  които се отглеждат с нестопанска цел 
за удоволствие и са собственост на физически или юридически лица, организации, 
учреждения  и др. и имат постоянен дом. 
                   2. Безстопанствени -  когато са родени като такива, загубени или изоставени 
от своите собственици, необитаващи имот или специално определено за тях място, 
свободно скитащи се и сменящи местопребиваването си.”; 
                   б/ в чл.4 ал.1 се забичават думите „и т.2”; 
                   в/ в чл.10 се заличават думите „ и използват” и „предназначение”; 
                   г/ в чл.11 т.4 се променя така: 
                   4. да ги отглеждат по начин, изключващ възможността за неконтролиран 
физически контакт с други лица; 
                   и се създават нови точки 5 и 6: 
                   „5. да поставят табела с текст “ЗЛО КУЧЕ” – за обучени кучета – пазачи, и 
такива, проявяващи агресивност, на видимо място пред входа на учреждението, 
организацията, жилището, имота, на личния си автомобил; 
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                   6. да осигури условия и поведение на кучето си, ненарушаващи 
спокойствието и незастрашаващи здравето на гражданите.” 
                   д/ в чл.14 се създава нова ал.2 , а ал.2 и ал. 3 стават съответно ал.3 и ал.4: 
                   „ (2) Разходката на агресивните кучета и на кучета от породите: кавказка 
овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско 
куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, 
бултериер, питбул и стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски 
вълкодав – се извършва с нашийник, повод и намордник.” 
                   е/ в чл.16 ал.1 т.2 след думите „породите кучета,” се добавят думите „ 
„посочени в чл.14, ал.2 от Наредбата”; 
                   ж/ в чл.49 в края на изречението думите „Закона за административните 
нарушения и наказания” се заменят с думите „Административно-процесуалния кодекс.” 
 
                   5. В Наредбата за търговската дейност на територията на Община Чупрене 
се правят следните изменения: 
                   а/в чл.2 ал.1 се добавят нови точки 11, 12, 13 и 14, а т.11 става т.15: 
                   „11.Аптеки и дрогерии; 
                   12.Производствени обекти; 
                   13.Пунктове за вторични суровини; 
                   14.Приемателни пунктове”, 
А в ал.2 т.2 след думите „условията на” се добавя „част първа, глава трета, раздел VІІІ” 
а т.3 от същия член се изменя така: 
                   „т.3.Преместваеми обекти - когато са изградени по реда и условията на част 
първа, глава трета, раздел ІХ от ЗУТ- павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за 
електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане.” 
                   б/ чл.12 се създава нова ал.3: 
                   (3) Търговски обекти - заведения, категоризирани като дискотеки, нощни 
барове и други, могат да работят с удължено работно време от 23 часа до 6 часа за 
период от 1 април до 31 октомври /летен/ и от 22 часа до 6 часа за период от 1 ноември 
до 31 март /зимен/ в случай, че отговарят на всички нормативни изисквания за 
извършване на такава дейност. Разрешението за удължено работно време се издава за 
12 месеца от датата на издаването от Кмета на Община Чупрене по реда на ал.5.” 

                   ал. ал.3, 4, 5, 5а, 6, 7,  стават съответно 4, 5, 6, 6а, 7, 8 и се създава нова ал.9: 

                   „(9) Нарушаването на обществения ред от заведения, работещи извън 
установеното работно време, се констатира от органите на Районно управление 
„Полиция” – Белоградчик. При системни нарушения, по предложение на Началника на 
Районно управление „Полиция” – Белоградчик, кметът на населеното място ограничава 
работното време, в рамките на установеното по ал.1 и ал.2.” 
                   в/ чл.16 ал.1 се създава нова т.6, а старата т.6 става съответно т.7: 
                   „6. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява 
дейността – договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, върху 
който ще се разполагат съоръженията” 
и се създава нова ал.4: 
                   „(4) Разрешението за търговията на открито пред търговски обект се издава 
на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва.” 
                    г/ в чл.33 ал.3 в края на изречението думите „Закон за административните 
нарушения и наказания” се заменят с думите „Админстративно-процесуалния кодекс”; 
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                   6. В  Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 
заздравяване или премахване на строежи или части от тях  на територията на Община 
Чупрене се правят следните промени: 
                   а/ ч чл.6 ал.1 в края на изречението се заличават думите „или Наредбата за 
възлагане на малки обществени поръчки”; 
                   б/ чл. 7 ал.1 се изменя така: 
                „Чл. 7. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед и протокол за 
извършените разходи се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на 
чл.418 от Гражданския процесуален кодекс.” 

       в/ глава трета „Ред за звемания по направените разходи” се заличава.; 
       г/ в § 5 от Допълнителните разпоредби са заличана думата „НВМОП”. 

 
                   7. В Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на 
Община Чупрене се правят следните изменения: 
                   а/ чл.6 се изменя така: 
                   „Чл. 6. (1) Във всеки обект собственост на общината се създава папка -досие 
с документи, касаещи организацията на пожарната  безопасност, съобразени с 
изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за 
пожарна безопасност при експлоатация на обектите на Министъра на вътрешните 
работи и Министъра на инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 89 от 28.10.2004 г.), а 
именно:  
                   1. документите по чл. 9 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, свързани с 
осигуряването на ПБ на обекта; 

                   2. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или 
хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в 
комбинация или поотделно) съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР, както и други 
документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, 
пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22 от 
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите; 
                   3. съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните 
документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението 
(ПБЗН); 
                   4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените 
активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация 
и управление на дима и др.); 
                   5. протоколи по чл. 27, ал. 2 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите за 
извършена обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по 
функционална пожарна опасност Ф2.1; 
                   6. принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със 
само- стоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в 
действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите; 
                   7. протокол за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал. 12 от Наредба № 
8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите.  
                   (2) Плановете за евакуация се изработват за обекти както следва: 
                   1. Независимо от броя на пребиваващите в тях за: 
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                   - Детски градини и ясли; домове за деца с физически увреждания; домове за 
деца с умствена изостаналост; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за 
активно лечение, за долекуване и за рехабилитация, домове за хора с увреждания и за 
временно пребиваване на хора с увреждания; амбулатории за първична или 
специализирана медицинска помощ в случаите, когато включват детски консултации; 
центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални 
грижи, диализни центрове, хосписи и др.; спални корпуси в учебно-възпитателни и 
социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища; 
                   - Хотели; общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и 
други санаториални заведения, почивни домове, казарми и др.; къмпинги; мотели 
                   - Кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали; 
многофункционални зали с културно-просветно предназначение; библиотеки и 
читалища; архивохранилища; центрове за научно-техническа информация; обществени 
клубове, циркови зали, спортни сгради и съоръжения с трибуни; други видове сгради с 
точно определен брой на посетителите в закрити помещения. 
                   - Музеи, художествени галерии, панаирни палати, танцови зали, дискотеки, 
казина и др. под. в закрити помещения 
                   - Училища, учебно-възпитателни заведения, включително за следучилищни 
занимания, учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения, 
колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията 
                   2. За сгради, в които пребивават едновременно (временно или постояннно) 
повече от 50 човека: 
                   1. Търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и 
специализирани магазини 
                   2. Помещения и сгради за обществено хранене 
                   3. Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни 
гари, станции на въжени линии 
                   4. Помещения за посетители на сгради за административно обслужване 
(административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи 
сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на 
централните и териториалните органи на изпълнителната власт, правителствени сгради, 
центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и 
др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови 
услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни) и за обществено 
обслужване с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, 
катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни 
домове) с неопределен брой места за сядане, лечебни заведения за извънболнична 
помощ: медицински центрове и диагностично-консултативни центрове; амбулатории за 
първична или специализирана медицинска помощ 
                   5. Физкултурно-оздравителни комплекси и спортни сгради и съоръжения без 
трибуни за зрители; битови помещения 
                   (3) Периодично – съгласно разпоредбите на чл.11, ал.8 от Наредба № 8121з-
647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите, плановете по ал. 2 се проиграват практически, за което се съставя протокол.” 

                   б/Раздел втори „Обекти на производствени, обслужващи и търговски 
фирми” се заличава.; 
                   в/ в чл.24 се допълва с нови точки 5, 6, 7, 8 , 9 10 и 11: 
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                   „5. складиране на горими вещества и материали в помещения с друго 
функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, 
изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F; 
                   6. използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е 
разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, 
ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с 
Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 82 от 2004 г.); 
                   7. използване и съхраняване на ЛЗТ, ГТ и ГГ в количества, по-големи от 
допустимите, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 
                   8. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и 
съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със 
съответната защита); 
                   9. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, 
вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС, СГУ и системите 
за управление на огън и дим; 
                   10. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, 
въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с 
предназначението им; 
                   11. влагане на столове и на продукти за покрития на вътрешни и външни 
повърхности, както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения 
(вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на 
огън, несъответстващи на определените в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване 
на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква 
разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.” 
                   г/ в чл.30 се създава нова т.3 

     „3.неосигурени с негорими мастни филтри (мазниноуловители) – за 
комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни.” 

      д/ Раздел ІІІ „Есенно зимния сезон” се отменя.” 
 
 
 
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за   приемане на Отчета за дейността на 
Общинския съвет и неговите комисии за 2014 год. – вносител г-н  Богомил Станков – 
Председател на Общински съвет Чупрене 
                   Г-н Станков предложи на вниманието на общинските съветници Отчета за 
дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2014 год. 
                   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 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 441 
                  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 2014 година. 
 
 
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за   приемане на План за работа на 
Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2015 год. – вносител г-н  Богомил 
Станков – Председател на Общински съвет Чупрене 
                   Плана за работа на Общинския съвет е отворен и може да се актуализира по 
всяко време, в зависимост от необходимостта, подчерта г-н Станков. 
                   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 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 442 
                   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 първо полугодие на 2015 год. 
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за решение за членство на Община 
Чупрене в Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в 
Република България” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 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 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 
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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 10 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 443 
                   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА , писмо Рег.№А-3, екз.№1 от 
16.01,2015г. на „ Национална асоциация на доброволците в република България“, 
Общински съвет - Чупрене приема предложението на Управителния съвет на НАДРБ, 
одобрява членството на община Чупрене в сдружение „Национална асоциация на 
доброволците в република България” и избира за свой представител в Сдружението г-н 
Ваньо Костадинов Костин – Кмет на Община Чупрене.”   
 
 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за приемане на решение за извършване на 
превантивни дейности, с цел предотвратяване на бедствия - почистване на речните 
корита в границите на населените места от общината – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   През изминалата 2014 год. и нашата община преживя природни бедствия – 
наводнения, вследствие на обилни валежи, което налага извършване на превантивни 
действия, с цел предотвратяване на бедствия, изхождайки от зачестилите напоследък 
природни катаклизми, подчерта г-н Костин. 
 
                   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 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 444 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.137 ал.1 т.1, чл. 138 
ал.4 т.5 от Закона за водите и т.ІІІ.1.2. „Наводнения” от Плана за защита при бедствия 
на Община Чупрене,  Общинският съвет разрешава да се извършва почистване на 
речните корита в населените места на територията на Община Чупрене от храсти и 
друга дървесна растителност, с цел поддържане проводимостта на реките и 
предотвратяване на бедствия. 
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                   Т.10 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Чупрене за 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин заяви, че Програмата за развитие на читалищната дейност е 
съпроводена от Културен календар за 2015 год. на Община Чупрене, в която година ще 
се състои десетия юбилеен фолклорен фестивал „Када кум праси и ти вречу”. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, образование, 
култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-н Младен Любенов Младенов прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 445 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от 
Закона за народните читалища Общинският съвет Община Чупрене 
                                                        РЕШИ: 

       Приема Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Чупрене за 2015 г. 
  
 
                   Т.11 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен доклад по 
Плана за действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, образование, 
култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-н Младен Любенов Младенов прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 446 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с т. VІ. от Плана 
за действие на община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 
ромите ситуация, Общинският съвет приема Годишния доклад по Плана за действие на 
община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.  
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                   Т.12 от дневния ред: Предложение за приемане на План за действие на 
Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 
периода 2015 – 2020 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесения материал няма дебати. 
                   Членът на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, образование, 
култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-н Младен Любенов Младенов прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 447 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет Чупрене 
приема Плана за действие на община Чупрене за интегриране на българските граждани 
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация за периода 2015 – 2020 г.  
  
 
                   Т.13 от дневния ред: Предложение за приемане на Общински план за 
младежта в Община Чупрене за 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
                   Членът на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, образование, 
култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-н Младен Любенов Младенов прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 448 
                   На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, 
ал.3  и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет Чупрене приема Общински 
план за младежта в Община Чупрене за 2015 г.   
  
 
                   Т.14 от дневния ред: Предложение за приемане на решение за прочистване 
на земеделски земи – общинска собственост от дървесна растителност – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Богомил Станков предложи  решението на Общинския съвет да бъде 
допълнено с текста „при спазване на действащото законодателство”, поради което 
текста в становището на комисията  е различен от взетото решение. 
                   Няма други питания и предложения. 
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                   Поради стеклите се обстоятелства и уважителни причини всички становища 
с предложение за решения на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове са прочетени от г-н Младен Любенов 
Младенов – член на  Комисията по здравеопазване и  социални дейности, образование, 
култура, спорт, туризъм и вероизповедание.  
  
                   Г-н Младен Любенов Младенов прочете становище с предложение за 
решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове. 
 
                   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 № 449 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет разрешава да се 
извършва почистване от дървесна растителност в земеделските земи – общинска 
собственост, при спазване на действащото законодателство, като същата да бъде 
предоставена за задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев. 
 
            
 
                   Т.15 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за управление 
на общинското имущество през 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                    Няма дискусия по предложението. 
                    Г-н Младен Любенов Младенов прочете становище с предложение за 
решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
  

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 
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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 № 450 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от Закона за общинската 
собственост Общинският съвет приема Програма за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост за 2015 год. 
 
 
 
 
                   Т.16 от дневния ред: Предложение за  предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Лиляна Иванова 
Маркова б.ж. на с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Няма дебати по предложението. 
                   Г-н Младен Любенов Младенов прочете становище с предложение за 
решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове. 
 
                   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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 451 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-526/06.11.2014 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Лиляна Иванова Маркова – с. Средогрив, описани в Решение № 06/18.01.1999 г. по чл. 
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2285/27.05.1992 г., за землището на с. 
Средогрив, общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                       6,300                                   Церак 
2.              нива                       1,000                                   Садове 
3.              лозе                        0,500                                   Садове 
и   дава съгласие  да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.Средогрив: 
 

Имоти № 064068, 030050 

   

                   Т.17 от дневния ред: Предложение за придобиване право на собственост 
чрез правна сделка на УПИ ІV, кв.28 по плана на с.Чупрене, в едно с построената в него 
едноетажна масивна сграда – компресорно помещение – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Придобиването право на собственост, чрез правна сделка на компресорното 
помещение цели разширяване на двора на работилницата на общината и използването 
му за гараж на коли, подчерта г-н Костин. 
                   Няма дебати по предложението. 
                   Г-н Младен Любенов Младенов прочете становище с предложение за 
решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове. 
 
                   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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 452 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет: 
          1.Разрешава да се придобие чрез правна сделка правото на собственост на 
УПИ ІV, кв.28 по регулационния план на с.Чупрене с площ 330 кв.м. в едно с построена 
Масивна сграда – компресорно от  130 кв.м.застроена площ за сумата от 8000 лв. 
         2.Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши правната сделка. 
 
 
                   Т.18 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот – ПИ № 
207007 землище с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
                   Г-н Младен Любенов Младенов прочете становище с предложение за 
решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове. 
 
                   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 № 453 
                   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 разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  

       ПИ № 207007 - Ливада – шеста категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Слановище” с площ на имота от 4,491 дка., актуван с АОС 548, с начална 
тръжна цена 1170  лв.  
                   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. 
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                   Т.19 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 
319009, находящ се в землището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
                   Приходите от продажбите на общинските нефинансови активи, съгласно 
Закона за публичните финанси, се използват само за финансиране изграждането, за 
основен ремонт на социалната и техническа инфраструктура на територията на 
общината, заяви г-н Костин. 
                   По предложението няма дискусия. 
                   Г-н Младен Любенов Младенов прочете становище с предложение за 
решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове. 
 
                   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 № 454 
                   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 разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на частна общинска собственост:  

       ПИ № 319009 - Ливада – девета категория в землището на село Горни Лом, 
местност „МИДЖУР” с площ на имота от 170,276 дка. /сто и седемдесет декара и 
двеста седемдесет и шест кв.м./, актуван с АОС 557, с начална тръжна цена 160000  лв.  
        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.20 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно 
ползване на земеделски земи, общинска собственост – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
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                   Г-н Младен Любенов Младенов прочете становище с предложение за 
решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове. 
 
                   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 № 455 
                   На основание чл21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.45и ал.1 от Правилник за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общинският 
съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на: 
                   1. ПИ № 066006 - ПАСИЩЕ, МЕРА девета категория в землището на село 
Търговище, местност „ДЕДИН ДОЛ” с площ на имота от 11.724 дка. за други 
земеделски нужди, като  ливада. 
                   2.ПИ № 105009 представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА – осма категория в 
землището на село Долни Лом, местност „ЧЕРНА БАРА” с площ на имота 4,330 дка. за 
други земеделски нужди, като  ливада. 
                   Промяната на начина на трайно ползване се извършва въз основа на 
приложените скици, които са неразделна част от настоящето решение. 
 
 
 
               
                   Т.21 от дневния ред: Предложение за приемане на бюджета на Община 
Чупрене за 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подробно запозна общинските съветници с начина на съставяне 
на проектобюджета на общината: 
                   -за държавните дейности – единните разходни стандарти и натуралните 
показатели за съответната дейност; 
                   -за местните дейности – след анализ на очакваните приходи и субсидията от 
РБ за 2015 год. 
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                   -за разходите – в зависимост от потребностите на дадената дейност, при 
спазване на приоритетите, утвърдени от Общинския съвет. 
                   Г-н Младен Младенов подчерта, че бюджета на общината е разработен 
детайлно, представени са на общинските съветници всички справки и материали, и 
призова съветниците да гласуват приемането му. 
                   По предложението няма други 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 № 456 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.94 ал. 2   от Закона за 
публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 год., Общинския 
съвет приема  бюджета на Община Чупрене за 2015 год., както следва: 
  
А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ” 
                                                                                                                                       / в лева / 
 № 
по 
ред 

 
Н А И М Е Н О В А Н И Е 

Субсидди по 
ЗДБРБ за 2015 г.  

Преходен 
остатък 

Общо приходи 

  ПРИХОДИ    
1. Обща субсидия 1 196 704  1 196 704 
2. Преходен остатък   47 896 47 896 
3. § 8803  -1 220 -1 220 
 ВСИЧКО: 1 196 704 46 676 1 243 380 
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 ФУНКЦИИ И 
ДЕЙНОСТИ 
 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

 
 

    
Чупрене 

 
Кметство 
Г.Лом  

 
ОУ 
Чупрене   

 
ОУ 
Г.лом  

 
Общо 

І. Общи държавни служби 305 977 32 320   338 297 
 Общ. администрация 305 977 32 320   338 297 
    заплати и др.възнаграж. 254 609  27 360    281 969  
     осигурителни вноски 51 368  4 960    56 328  
     численост общо: 31 3   34 
     в т. ч.:кмет на община 1    1 
     кмет на кметство         1   1 
     кмет. наместници 6    6 
     служебно 3    3 
      трудово  21 2   27,5 
ІІ. Отбрана и сигурност 74 940    74 940 
 ОМП 58 790    58 790 
    заплати и др.възнаграж. 47 916    47 916 
     осигурителни вноски 8 485    8 485 
     издръжка 2 389    2 389 
     дежурни 5    5 
     Техници ПУ 3    3 
 ДД вътрешна сигурност 16 150    16 150 
     възнаграждения 6 900    6 900 
     осигурителни вноски 1 140    1 140 
     издръжка 8 110    8 110 
  обществени възпитатели 3    3 
ІІІ. Образование 58 000 54 780  142 205 214 018 469 003 
 ЦДГ 56 998 53 780   112 780 
     заплати 38 934 37 704   76 638 
     осигурителни вноски 7 950 7 690   15 640 
     издръжка 11 116 9 386   20 502  
     численост 4,5 4,5   9 
 ОУ     142 205 214 018  356 223  
 ДД по образованието      
     численост 1 1   2 
 ІV. Здравеопазване 10 296    10 296 
     заплати 6 600    6 600 
     осигурителни вноски 1 230    1 230 
     издръжка 2 466    2 466 
     численост 1    1 
V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

288 384 
    

288 384 
 ЦНСТ Долни Лом    90 490           90 490 
     заплати 60 960    60 960 
     осигурителни вноски 10 950    10 950 
     издръжка 18 580    18 580 
     численост 9    9 
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 ЦНСТ Репляна 124 334    124 334 
     заплати 83 400    83 400 
     осигурителни вноски 14 960    14 960 
     издръжка 25 974    25 974 
     численост 12,5    12,5 
 Защитено жилище 73 560    73 560 
     заплати 40 800    40 800 
     осигурителни вноски 7 390    7 390 
     издръжка 25 370    25 370 
     численост 6    6 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейности 
 

44 148 
 

18 312 
   

62 460 
 Читалища 44 148 18 312   62 460 
 Брой читалища 5 1   6 
 Субсидирана численост 6,5 2,5   9 
       
 ВСИЧКО: 781 745 105 412 142 205 214 018  1 243 380 
 
Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” 
№ 
по 
ред 

 
  Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 
Собствени приходи  
финансиране 

 
Субсидии по 
ЗДБРБ за 2015 г 

 
Общо 
приходи 

 ПРИХОДИ    
1. Данъчни                                                           92 000     
    патентен 2 000   
     данък недвижими имоти    30 000   
    данък МПС 15 000   
    възмезден данък 45 000   
2. Неданъчни 907 500        
    прих.от продажби 400 000   
      наеми 4 000    
   наем земя 172 000   
   пазари, тържища 1 000   
   такса  ЦДГ 1 000   
   такса ДСП 25 000   
   такса битови отпадъци 85 000   
   такса технически услуги 20 000   
   Такса администрат.услуги 45 000   
 Такса притежаване на куче 500   
    внесено ДДС  /-/ -40 000   
    внос по ЗКПО /-/ -6 000   
   продажба общ. земя                      200 000   
 3. Обща израв.субсидия    313 800    
4. Целева субсидия за 

капиталови разходи в т.ч.: 
 

   
 

182 900  
 
  

 за изграждане,ОР общ. път    87 900    
5.  Финансиране в т.ч.: - 125 792     
  Погашения дългосрочен 

заем банки в страната 
  

-24 000   
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 Възстановяване чужди 
средства 

 
-88 792 

  

 Др. финансиране РИОСВ -13 000   
6. Преходен остатък 9 183     
7. § 8803 - 9183   
 ВСИЧКО: 873 708 496 700 1 370 408 
 
 
 
 
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ                      РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 
   Чупрене Кмет. 

Г.Лом  
ОУ 
Чупрен   

ОУ 
Г.Лом  

Общо 

І. Общи държав.служби 548 757 16 200   564 957 
     ОбА   502 757 16200   518 957 
    издръжка 238 757 16 200   254 957 
    капиталови разходи 264 000    264 000 
      ОбСъвет в т.ч.: 46 000    46 000 
        заплата 16 980    16 980 
        възнаграждение   18 500    18 500 
        осигур. вноски 6 630    6 630 
         издръжка  3 890    3 890 
         председател  1    1 
         общ. съветници 10    10 
ІІ. Отбрана и сигурност 12 000    12 000 
 Превантивна дейност 12 000    12 000 
ІІІ. Образование 5 000 11 000   16 000 
 ЦДГ  - издръжка 5 000 11 000   16 000 
V. Соц. осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

81 700 
 

2 000 
   

83 700  
 Домашен соц. 

патронаж 
 

76 400 
    

76 400 
     заплати 38 580    38 580 
     осигурителни вноски 6 920    6 920 
     издръжка 30 900    30 900 
     численост 7    7 
      брой места 70    70 
 ПВЗ 5 300 2 000   7 300 
     издръжка  5 300 2 000   7 300 
VІ. Жил.строителство,БКС 

и опазване на околната 
среда 

 
 

276 100 

 
 

15 000 

   
 

291 100 
 ВиК   3 000     3 000  
 издръжка 3 000    3 000 
 Освет. Улици – 

издръжка  
 

40 000 
 

5 000 
   

45 000 
 ОР улици и тротоари 41 500    41 500 
 издръжка 18 500    18 500 
 капиталови разходи 23000    23000 
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 ДД по БКС  57 940 10 000   67 940 
   възнаграждения 20 000    20 000 
   осигурителни вноски 2 940    2 940 
   издръжка 35 000 10 000   45 000 
 Озеленяване 11 660    11 660 
     заплати 8 160    8 160 
     осигурителни вноски 1 500    1 500 
     издръжка 2 000    2 000 
     численост 1,5    1,5 
 Чистота 122 000    122 000 
     Заплати,възнаграж. 19 500    19 500 
     осигурителни вноски 3 540    3 540 
     издръжка 48 960    48 960 
 капиталови разходи 50 000    50 000 
     численост 3    3 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейност 
 

47 585  
 

800 
   

48 385  
 Спортни бази 5 000    5 000 
 Обредни домове 4 045 800   4 845 
 ДД по културата 38 540    38 540 
VІІІ. Икономически 

дейности и услуги 
 

282 966  
    

282 966  
 ДД по селско, 

горско…. 
 

35 596 
    

35 596 
     заплати 14 556    14 556 
    възнаграждения 3 000    3 000 
    осигурителни вноски 2 640    2 640 
    издръжка 15 400    15 400 
     численост 2    2 
 Служ. и …. 

поддръжка… пътища 
/зимно/ 

 
 

110 200 

    
 

110 200 
    издръжка 22 300    22 300 
    капиталови разходи 87 900    87 900 
 ДД по туризма 22 010    22 010 
     Заплати 10 488    10 488 
     осигурителни вноски 1 922    1 922 
     издръжка 9 600    9 600 
     численост 2    2 
 ДД по икономиката 115 160    115 160 

 заплати 38 880    38 880 
  възнаграждения 40 000    40 000 
  осигурителни вноски 14 080    14 080 
  издръжка 14 200    14 200 
  капиталови разходи 8 000    8 000 
 численост 6    6 
ІХ. Разходи некласиф. в 

други функции 
 

50 000 
    

 50 000 
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 Разходи за лихви 30 000    30 000 
 Резерв за 

непредвидени и 
неотложни работи 

 
 

20 000 

    
 

20 000 
 ВСИЧКО: 1 304 108 45 000   1 349 108 

 
ДОФИНАНСИРАНЕ      
І. Общи държав.служби      
     ОбА   21 300    21 300 
     Заплати 13 758    13 758 
     др.възнаграждения 5 040     8 640 
     осигурителни вноски 2 502    2 502 
     численост 2    2 
 ВСИЧКО: 21 300     21 300 
ОБЩО БЮДЖЕТ: 2 107 153 150 412 142 205 214 018  2 613 788 
 
                           ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите , финансирани със 
средства от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2015 
год. и със собствени средства,  / Приложение № 1  
                         ІІІ.Утвърждава приоритетите за изразходване на постъпилите по 
бюджета средства: 
                           1.Заплати, вноски за осигурителни плащания. 
                           2.Храна, отопление, осветление, вода. 
                           3.Други разходи за издръжка на образователни, здравни, социални 
заведения и общинска администрация. 
                           ІV.Приема лимити за разходи: 
                           1.Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 
10 000 лв. 
                           2.Лимит за представителни разходи на председателя на Общинския 
съвет в размер на 1 000 лв. 
                           V.Приема разчети за целеви разходи : 
                            1.За заплащане на членски внос в НПО  – 2 000 лв. 
                            2.Подпомагане на разходи за погребение на самотни,без близки и 
роднини,бездомни,безпризорни,настанени в заведения за социални услуги и 
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. В помощта се включва 
издаване на смъртен акт, некролог, ковчег и надгробен знак в размер на 60 лв.                                                    
                          3.На основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и 
спорта, по решение на общинския съвет могат да се подпомагат спортни дружества, 
като средствата могат да се изразходват пряко от общините. Общинският съвет  
одобрява средства в размер на 5000 лв. да се разходват, както следва: 
                         а/за провеждане на футболен турнир – за закупуване на футболни топки, 
заплащане съдийски такси и награден фонд – 2 600 лв., от тях награден фонд 1 200 лв. 
                          б/за провеждане на спортно-туристически празник на Балкана – Чупрене 
и Горни Лом – волейболен турнир, футбол на малки вратички, теглене на въже и други 
масови игри – закупуване на топки, мрежи, подготовка на терен и транспортни разходи 
– 800 лв. 
                          в/турнир по шах – 400 лв.: от тях 300 лв. награден фонд; 
                          г/общински турнир по футбол на малки врати – 300 лв. 
                          д/ разходи за други спортни мероприятия –  кинеложка изложба и др. – 
900  лв.: от тях награден фонд 300 лв. 
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                          4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община 
Чупрене -  8000 лв. 
                          5.Провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти 
вречу”, традиционните събори по села и други мероприятия – 23 000 лв. 
                          6.Средства за опазване и поддържане на военните паметници –500 лв. /в 
селата Чупрене, Долни Лом, Репляна, Върбово и Търговище/  
                           7.Средства за борба с бездомните кучета – 2000 лв.   
                         VІ.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 
/Приложение № 2 /.                           
                      VІІ.Утвърждава разходите за заплати за 2015 год., съгласно Приложение 
№ 3. 
                       VІІІ.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз , съгласно Приложение № 4 
                       ІХ. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 
периода 2015-2017 год. 
                        Х.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани  през 2015 год. в размер на 5 на сто. 
                        ХІ.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2015 год. в размер на 30 на сто   
                        ХІІ.Определяне размера на просрочените вземания, които се предвижда 
да бъдат събрани през 2015 год., съгласно приложената справка. 
                         ХІІІ.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 
                         1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
                        2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
                        3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи по т.1 и т.2 от решението. 
                           ХІV.Възлага на кмета на общината : 
                         1.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.   
                          2.Да разпредели и утвърди определените средства по общинския 
бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 
                          3.След извършване на компенсирани промени по бюджетите на 
разпоредителите да включва информацията за тях  в тримесечните отчети и 
обяснителни записки до общинския съвет. 
                           4.Да отразява служебно промените по бюджета на общината с размера 
на постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на 
дарителя. 
 
 
                   Т.22 от дневния ред: Предложение за допълнение на Решение № 399, взето 
с Протокол № 30 от 04.11.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подчерта, че това предложение е за допълнение на взето от 
Общински съвет Решение № 399 на предходна сесия. 
                   По предложението няма дебати. 
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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 „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 № 457  
                   На основание чл. 21 ал.1 т.10 и т.23 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене 
допълва свое Решение № 399, взето с Протокол № 30 от 04.11.2014 год. със следния 
текст: 
                   „Община Чупрене се задължава да заплаща годишна лихва върху усвоената 
част от кредита на Фондация „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” в 
размер на тримесечния СОФИБОР, плюс надбавка от девет пункта, но не по-малко от 
9,95% годишно. 
                   Срок за погасяване на кредита 31.12.2015 год.” 
   
 
                   Т.23 от дневния ред: Разни 
                    -Г-н Костин обяви пред общинските съветници посещение на изложението 
на пчеларите в гр.Плевен на 12.02.2015 год. 
                   Г-н Станков обяви празнуването на Деня на лозаря на 13.02.2014 год. в 
Чупрене.  
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 12.30 ч. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
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