ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
П Р О Т О К О Л
№ 6
Днес 16.02.2012 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 11 общински съветника.
На заседанието присъстваха представители на РПУ гр.Белоградчик – г-н
Борислав Борисов – началник група „Охранителна полиция” и Валентин Георгиев –
младши полицейски инспектор, кмета на село Горни Лом, кметски наместници на
селата Върбово, Търговище, Репляна, Средогрив, Протопопинци и Главния
счетоводител на ОбА.
Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред, с
уточнението: от дневния ред да отпадне т.2 Отчет за дейността на МК по ЗБППМН за
2011 год., която да се разглежда на следващото заседание, на което ще бъдат поканени
за участие и директорите на детските градини и училищата на територията на общината
Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Информация за състоянието на престъпността и обществения ред в Община
Чупрене
2. Отчет за изпълнение на дейностите на Общинската програма за закрила на
детето през 2011 год. в Община Чупрене
3.Предложение за съгласие за предоставяне право на общината за
безвъзмездно ползване на читалищните сгради в селата Чупрене и Горни Лом за
осъществяване на проект по Програма на трасгранично сътрудничество България Сърбия
4.Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2012 год.
5.Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имоти
6.Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имот
7.Предложение за преразглеждане на Решение № 17 от 26.01.2012 год., взето
на заседание на Общински съвет Чупрене
8.Предложение за решение за издаване на запис на заповед от Община
Чупрене, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова
помощ по ОП „Околна среда”
9.Предложение за приемане на План сметката за приходите и разходите на
такса „Битови отпадъци” за 2012 год.
10.Предложение за увеличение размера на капиталовите разходи със
собствени средства
11. Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 2012 год.
12.Разни
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Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Информация за състоянието на престъпността и
обществения ред в Община Чупрене – вносител г-н Борислав Борисов – представител
на РПУ гл.Белоградчик.
Г-н Борисов изнесе устна информация за състоянието на престъпността в
района и опазване на обществения ред, като отбеляза, че в сравнение с миналите
години детската престъпност на територията на нашата община е намаляла с около 3-4
на сто. Изтъкна ролята не само на родителите, но и на училищните ръководства, на
служителите по Закона за закрила на детето, на обществените възпитатели за
възпитанието на децата. Наблегна на превенцията, като средство за намаляване на
престъпността сред децата. Предложи работна среща с членовете на Общинската
комисия за обществен ред и сигурност.
Отношение по въпроса взе г-н Младен Младенов, който оцени положително
действията на органите на полицията на територията на общината. Запозна
присъстващите със случаи на деяния на ученици в училището Горни Лом, където 95 на
сто от учениците са от ромски произход.
По предложение на Председателя на Общински съвет се взе решение на
следващото заседание да бъдат поканени директорите на детските градини, училищата,
инспектор от Детска педагогическа стая гр.Белоградчик, Секретаря на МК по ЗБППМН,
обществените възпитатели, експерт по Закона за закрила на детето, когато ще се
дискутира възпитанието и поведението на децата и учениците, методите и начините за
въздействие за придобиване на положителни навици и за предотвратяване на
престъпност.
Няма други питания 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
становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема
изнесената устна информация за сведение и дава положителна оценка за доброто
сътрудничество между органите на Полицията и общинското ръководство, имащо за
цел намаляване на престъпността, опазването на обществения ред и имуществото на
населението на територията на Община Чупрене.
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Т.2 от дневния ред: Отчет за изпълнение на дейностите на Общинската
програма за закрила на детето през 2011 год. в Община Чупрене – вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на общината
Г-ца Венетка Големшинска – експерт по Закона за закрила на детето към
отдел „Закрила на детето” гр.Белоградчик подробно разясни изпълнение на дейностите
по Общинската програма за закрила на детето, като заяви, че тревожен е факта на
занижен родителски контрол, главно на децата от ромски произход. Изтъкна нуждата
от психолог за някои от децата, но такъв на територията на общината няма. През 2011
год. общината осигури транспорт и по такъв начин психолога от гр.Белоградчик
посещаваше нуждаещите се деца от селата Долни Лом и Горни Лом. Подчерта за
доброто взаимодействие с общинското ръководство.
Отношение по предложението взехаІ
- г-жа Антонина Георгиева, която заяви, че в училище Чупрене учителите са
много внимателни, по-близки и по-добри с учениците, спрямо действията на някои
родители от ромски произход. Интересува се как стоят нещата с имунизациите на някои
от децата, чиито родители са заразоносители и са продължително време на лечение в
болница.
-г-н Младен Младенов изтъква, че службата по Закона за закрила на детето
върши много добра реална работа, но в отчетния доклад е отразено само в табличен вид
част от извършените дейности и препоръча за в бъдеще по-подробно описание на
извършеното.
Няма други питания по предложението.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева
Георгиева прочете становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 Младен Младенов
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила
на детето, Общинският съвет приема Отчета за изпълнение на дейностите на Общинска
програма за закрила на детето през 2011 год. в Община Чупрене.

Т.3 от дневния ред: Предложение за съгласие за предоставяне право на
общината за безвъзмездно ползване на читалищните сгради в селата Чупрене и Горни
Лом за осъществяване на проект по Програма на трасгранично сътрудничество
България – Сърбия – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на общината
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Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението, което касае
предоставяне на общината за безвъзмездно ползване за срок не по-малък от 5 години на
Читалище Чупрене и Читалищен салон Горни Лом за дейности по проект на Програма
за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, като на същите за този срок, след
приключване на проекта, не се сменя предназначението.
Няма дискусия по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 36
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет дава съгласие
на Община Чупрене предназначението на обектите на интервенция по предложения
проект „Мост над планината: Модернизация на местни културни центрове в
трансграничен регион Чупрене – Пирот” по Програмата за трансгранично България –
Сърбия, да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на
изпълнението на дейностите по проекта. Общински съвет Чупрене предоставя на
общината с безвъзмездно право на ползване за целите на проекта обектите – Читалищен
салон с.Горни Лом и Читалище с.Чупрене за период на по-малък от 5 години след
приключване на проекта.
Т.4 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 год. – вносител г-н Ваньо Костин,
който заяви, че Програмата за управление на общинската собственост е разработена в
съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и е отворена, винаги
може да бъде допълвана.
Няма дискусия по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 37
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за
общинската собственост, Общинският съвет приема Програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 год.

Т.5 от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за продажба
на общински имоти – вносител г-н Ваньо Костин
Няма дискусия по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинския
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на частна общинска собственост:
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1. ПИ № 034060 /тридесет и четири хиляди и шестдесет/, представляващ –
ЛИВАДА - Девета категория в землището на село Търговище, местност „Парасине” с
площ на имота от 10,338 дка. /десет декара и триста тридесет и осем кв.м./, актуван с
АОС 359, с начална тръжна цена 1600 лв.
2. ПИ № 034046 /тридесет и четири хиляди и четиридесет и шест/,
представляващ – ЛИВАДА - Девета категория в землището на село Търговище,
местност „Парасине” с площ на имота от 5,960 дка. /пет декара деветстотин и
шестдесет кв.м./, актуван с АОС 360, с начална тръжна цена 920 лв.
3. ПИ № 034047 /тридесет и четири хиляди и четиридесет и седем/,
представляващ – ЛИВАДА - Девета категория в землището на село Търговище,
местност „Парасине” с площ на имота от 3,967 дка. /три декара деветстотин шестдесет
и седем кв.м./, актуван с АОС 361, с начална тръжна цена 610 лв.
4. ПИ № 034057 /тридесет и четири хиляди и петдесет и седем/, представляващ –
ЛИВАДА - Девета категория в землището на село Търговище, местност „Парасине” с
площ на имота от 14,962 дка. /четиринадесет декара деветстотин шестдесет и два кв.м./,
актуван с АОС 362, с начална тръжна цена 2320 лв.
Обща начална тръжна цена за трите имота – 5450 лв.,
като възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичния търг при условията и
по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
Т.6 от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за продажба
на общински имот – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма дискусия по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 39
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинския
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на частна общинска собственост:
ПИ № 053002 /петдесет и три хиляди и две/, представляващ – ЛИВАДА Пета категория в землището на село Търговище, местност „Спруд” с площ на имота от
22,850 дка. /двадесет и два декара и осемстотин и петдесет кв.м./, актуван с АОС 358, с
начална тръжна цена 9300 лв.,
като възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичния търг при условията и
по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
Т.7 от дневния ред: Предложение за преразглеждане на Решение № 17 от
26.01.2012 год., взето на заседание на Общински съвет Чупрене – вносител г-н Ваньо
Костин
Г-н Костин разясни на общинските съветници, че се налага корекция на
средствата, предвидени за съфинансиране на проект към фонд „Социално подпомагане”
за обзавеждане и оборудване на ЦНСТ Репляна, тъй като условията на фонда са за
финансиране на проекти в размер до 21 600 лв., а нашия надхвърли 38 000 лв. Същия е
коригиран и ще бъде внесен във фонда.
По предложението няма дискусия.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 40
На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет коригира свое
Решение № 17, взето с Протокол № 5 от 26.01.2012 год. на заседание на Общински
съвет Чупрене, както следва: заменя числото „3 856 ” с числото „1 856 ”

Т.8 от дневния ред: Предложение за решение за издаване на запис на
заповед от Община Чупрене, обезпечаваща авансово плащане по Договор за
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда” – вносител г-н Ваньо Костин –
Кмет на Община Чупрене
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Г-н Костин подробно запозна общинските съветници с начина на
финансиране на проектите по Европейските фондове. Разясни същността на проекта по
ОП „Околна среда” – възстановяване на дивата коза в района на нашата община. Слез 3
години действия по проекта малките приплоди ще бъдат пускани на свобода , а
основното стадо ще бъде предоставено на горското стопанство в Чупрене.
По предложението няма въпроси.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 41
І. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация., и във връзка с предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”
2007-2013 Г., ПРОЕКТ „РЕИНТРОДУКЦИЯ НА БАЛКАНСКАТА ДИВА КОЗА В
ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”, ДОГОВОР № 510320-С-0011, НОМЕР НА
ПРОЕКТА 5103020-675, сключен между Община Чупрене и Министерство на
околната среда и водите, седалище и адрес на управление гр. София - 1000, „Кн Мария
Луиза” № 22, ЕИК по БУЛСТАТ 000697371, представляван от Министър Нона
Караджова, Общинският съвет РЕШИ:
1.Упълномощава кмета на общината Ваньо Костадинов Костин да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на министрество на околната сред и водите в размер на 67 772.32 лв. (шестдесет
седем хиляди седемстотин седемдесет и два лева и тридесет и две стотинки) за
обезпечаване на 20 % от авансово плащане ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”
2007-2013 Г., ПРОЕКТ „РЕИНТРОДУКЦИЯ НА БАЛКАНСКАТА ДИВА КОЗА В
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ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”, ДОГОВОР № 510320-С-0011, НОМЕР НА
ПРОЕКТА 5103020-675, сключен между Община Чупрене и Министерство на
околната среда и водите.
2.Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по горепосочения договор.
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение .
Т.9 от дневния ред: Предложение за приемане на План сметката за
приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2012 год. – вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
Вече трета година размера на такса „Битови отпадъци” за общината не е
променен, отбеляза г-н Костин. Общината сама извършва всички дейности, свързани с
управлението на битовите отпадъци, и се справя много успешно с тази дейност и то в
рамките на средствата, постъпили от събраната такса. От постъпленията на ТБО
общината заплаща и такса по Закона за управление на отпадъците на РИОСВ Монтана.
По внесеното предложение няма дискусия.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 42
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 2012 год.:
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Наименование на приходите и разходите
І.Приходи
1.От такса за битови отпадъци
2.Преходен остатък от 2011 год.
ІІ.Разходи
1.За сметосъбиране и сметоизвозване
2.Загробяване на сметища, вкл. такса по Закона за
управление на отпадъците
3.Чистота на териториите за обществено ползване
4.Осигуряване на съдове за съхранение на
битовите отпадъци – контейнери и др.
5.Други разходи :
- за численост на персонала 1 бр. – заплата,
осигурителни плащания
- застраховки и данъци
- резервни части и други

/ в лева/
План
Отчет
2012 год.
2012 год.
45000
45000
0
45000
19200
6180
4620
2000
13000
7000
4000
2000

ІІ. 1.Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март
до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.
2. На предплатилите в срок от 01 март до 30 април за цялата година се
прави отстъпка 5 на сто.

Т.10 от дневния ред: Предложение за увеличение размера на капиталовите
разходи със собствени средства вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с инвестиционните намерения на
общинското ръководство за 2012 год., като подчерта, че средствата, които получава
общината като субсидия от РБ за капиталови разходи са в размер на 97 600 лв., от тях
59 300 лв. за ремонт и поддръжка на общинските пътища и се разчита главно на
собствени средства, за да може да се изпълнят целите, поставени за решаване през
годината.
По предложението няма въпроси.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 43
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал.1 от ЗДБРБ за
2012 год. Общинския съвет разрешава да бъдат извършени капиталови разходи над
определените със ЗДБРБ за 2012 год., в размер на 371 600 лв., с източник на
финансиране – собствени средства от местни данъци и такси и други неданъчни
приходи за обекти, както следва :
ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ
Стойност на обекта
/лв./
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
І.Общи държавни служби
292 100
1.ОР общинска сграда Чупрене
70 000
2.ОР общинска сграда Горни Лом
10 000
3.ОР кметство с.Горни Лом
10 000
4.ОР общинска сграда Средогрив
5 000
5. ОР-Енергийно ефективни мерки в ОУ Чупрене и ОУ Г.Лом
– съфинансиране
58 815
6.ОР ЦНСТ с.Репляна
51 685
7.ОР кметство Търговище
10 000
8.ОР сграда кметство Долни Лом
10 000
9.ОР сграда кметство Протопопинци
15 000
10.Изграждане зала за админ.услуги Чупрене
15 000
11.Закупуване товарен автомобил
19 200
12.Закупуване лек автомобил
9 400
13.Закупуване сграда на компресорно помещение
8 000
VІ.Жил.строителство,БКС и
опазване околна среда
1.ОР „Реконструкция на площадни пространства, тротоари и
поставяне улично осветление в централните части на селата
Чупрене и Горни Лом” ППР
VІІІ. Икономически дейности и услуги
1.ОР спортна плащадка Долни Лом
2.ОР спортна площадка Горни Лом
3.Изграждане на паркинг в Чупрене
ВСИЧКО:

49 500

49 500
30 000
10 000
10 000
10 000
371 600
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Т.11 от дневния ред: Предложение за приемане на бюджета на Община
Чупрене за 2012 год. – вносител г-н Ваньо Коситн
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 2012 год.
-за разходите – в зависимост от потребностите на дадената дейност, при
спазване на приоритетите, заложени в т. ІV от предложението.
По внесеното предложение няма дискусия.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 44
І.На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 ал. 1 от ЗОБ и
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 год., Постановление № 367 от 2011 год. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 год. и Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинския съвет
приема бюджета на Община Чупрене за 2012 год., както следва:
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А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ”
№
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ

1.
2.

ПРИХОДИ
Обща субсидия
Преходен остатък
ВСИЧКО:

Субсидди по
ЗДБРБ за 2012 г.

936 657

ІІ.

ІІІ.

31 009
31 009

936 657
31 009
967 666

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
Чупрене

Общи държавни служби
Общ. администрация
заплати и др.възнаграж.
осигурителни вноски
численост общо:
в т. ч.:кмет на община
кмет на кметство
кмет. наместници
служебно
трудово
Отбрана и сигурност
ДД по отбраната
заплати и др.възнаграж.
осигурителни вноски
издръжка
дежурни
Техници ПУ
ДД вътрешна сигурност
възнаграждения
осигурителни вноски
издръжка
обществени възпитатели
ОМП - издръжка
Образование
ЦДГ
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
ОУ
заплати
осигурителни вноски
издръжка

Преходен
остатък

936 657

ФУНКЦИИ И
ДЕЙНОСТИ

І.

/ в лева /
Общо приходи

309 754
309 754
259 042
50 712
35,5
1

Кметство ОУ
ОУ
Г.Лом
Чупрене Г.лом
28 446
28 446
24 100
4 346
3
1

6
3
25,5
64 076
51 966
41 088
7 435
3 443
5
3
11 110
4 100
610
6 400
3
1 000
53 697
53 697
32 636
6 510
14 551
4,5

2

59 695
59 695
31 610
6 170
21 915
4,5

116 116

149 174

116 116
79 400
14 000
22 716

149 174
87 100
19 249
42 825

Общо
338 200
338 200
283 142
55 058
38,5
1
1
6
3
27,5
64 076
51 966
41 088
7 435
3 443
5
3
11 110
4 100
610
6 400
3
1 000
378 682
113 392
64 246
12 680
36 466
9
265 290
166 500
33 249
65 541
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численост
ДД по образованието
численост
ІV. Здравеопазване
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
V.
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
ЦНСТ
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
Защитено жилище
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
VІІ. Почивно дело,
култура,религ.дейности
Читалища
Брой читалища
Субсидирана численост
ВСИЧКО:

12
1
8 990
5 760
1 040
2 190
1

11,5

1

2
8 990
5 760
1 040
2 190
1

131 510
72 550
45 600
8 170
18 780
9
58 960
33 890
6 070
19 000
6
31 768
31 768
4
5,5
599 795

23,5

131 510
72 550
45 600
8 170
18 780
9
58 960
33 890
6 070
19 000
6
14 440
14 440
1
2,5
102 581

116 116

149 174

46 208
46 208
5
8
967 666

Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ”
№
по
Н А И М Е Н О В А Н И Е Собствени приходи Субсидии по
Общо
ред
финансиране
ЗДБРБ за 2012 г приходи
ПРИХОДИ
1.
Данъчни
72 000
патентен
2 000
данък недвижими имоти
17 000
данък МПС
8 000
възмезден данък
45 000
2.
Неданъчни
787 700
прих.от продажби
250 000
наеми
4 000
наем земя
32 000
такса ЦДГ
700
такса ДСП
22 000
такса битови отпадъци
45 000
такса технически услуги
100 000
Такса администрат.услуги
42 000
внесено ДДС /-/
-40 000
внос по ЗКПО /-/
-3000
продажба общ. земя
335 000
14

3.
4.

5.

6.

Обща израв.субсидия
Целева субсидия за
капиталови разходи в т.ч.:
за изграждане,ОР общ. път
Финансиране в т.ч.:
Задължение по фин. лизинг
Възстановяване наб.с/ка
Друго финансиране
Краткосрочен заем
/овърдрафт кредит/
Преходен остатък
ВСИЧКО:

292 000
97 600
59 300
57 470
-6 530
-48 000
-8 000
120 000
0
917 170

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Чупрене
І.

ІІІ.
V.

VІ.

Общи държав.служби
ОбА
издръжка
капиталови разходи
ОбСъвет в т.ч.:
заплата
възнаграждение
осигур. вноски
издръжка
председател
общ. съветници
Образование
ЦДГ - издръжка
Соц. осигуряване,
подпомагане и грижи
Домашен соц.
патронаж
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
брой места
ПВЗ
издръжка
Жил.строителство,БКС
и опазване на околната
среда
ВиК - издръжка

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
Кмет.
ОУ
ОУ
Г.Лом
Чупрен Г.Лом
е

544 830
248 730
296 100
37 490
13 200
16 300
4 785
3 205
1
10
5 700
5 700

8 500

65 090
59 590

2 500

23 000
4 090
32 500
5
70
5 500
5 000

250 675
2 500

389 600

5 700
5 700

2 500
2 500

11 055

1 306 770

Общо

590 820
553 330
248 730
296 100
37 490
13 200
16 300
4 785
3 205
1
10
11 400
11 400
67 590
59 590
23 000
4 090
32 500
5
70
8 000
8 000

261 730
2 500
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Освет. Улици –
издръжка
ОР улици и тротоари
капиталови разходи
ДД по БКС издръжка
възнаграждения
осигурителни вноски
издръжка
Озеленяване
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
Чистота
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
VІІ. Почивно дело,
култура,религ.дейност
и
Спортни бази
Обредни домове
ДД по културата
VІІІ. Икономически
дейности и услуги
ДД по селско,
горско….
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
Служ. и ….
поддръжка… пътища
/зимно/
издръжка
капиталови разходи
ДД по икономиката
възнаграждения
осигурителни вноски
издръжка
капиталови разходи
ІХ.
Разходи некласиф. в
други функции
Разходи за лихви
Резерв
ВСИЧКО:
ОБЩО БЮДЖЕТ:

31 000
83 800
83 800
83 820
60 000
8 820
15 000
4 555
2 160
395
2 000
0,5
45 000
5 500
1 010
38 490
1
29 730
8 000
3 690
18 040

3 500

34 500

4 500

83 800
83 800
88 320
60 000
8 820
15 000
7 610
4 320
790
2 500
1
45 000
5 500
1 010
38 490
1

3 055
2 160
395
500
0,5

800

30 530

800

8 000
4 490
18 040

233 410
32 690

233 410
32 690

18 000
3 290
11 400
3

18 000
3 290
11 400
3

74 500

74 500

15 200
59 300
126 220
70 000
12 220
14 000
30 000

15 200
59 300
126 220
70 000
12 220
14 000
30 000

81 290
81 290
30 000
1 278 215
1 878 010

81 290
81 290
30 000
1 306 770
2 274 436

28555
131136 116116

149174
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ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите, финансирани със
средства от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за
2012 год. и със собствени средства, / Приложение № 1
ІІІ.Приема Справката за ИБСФ за 2012 год. към бюджета на общината,
съгласно приложението.
ІV.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.
V.Приема лимити за разходи:
1.Лимит за представителни разходи в размер на 5000 лв.
VІ.Приема разчети за целеви разходи :
1.За заплащане на членски внос в НПО / НСОРБ, Сдружение за
туризъм “Северозападен Балкан”,Асоциация за европейско
трансгранично
сътрудничество,Сдружение на секретарите на общини – 3000 лв.
2.За 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 8000 лв., които да се разходват, както следва:
а/за провеждане на футболен турнир – за закупуване на футболни топки,
заплащане съдийски такси и награден фонд – 4600 лв., от тях награден фонд 1300 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
– 2000 лв.
в/турнир по шах – 500 лв.: от тях 300 лв. награден фонд;
г/общински турнир по футбол на малки врати – 400 лв.
д/ разходи за други спортни мероприятия – 500 лв.: от тях награден фонд
200 лв.
4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община
Чупрене - 4000 лв.
5.За провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти
вречу”, традиционните събори по села и други мероприятия – 18040 лв.
6.Средства за опазване и поддържане на военните паметници – 700 лв. /в
селата Чупрене, Долни Лом, Репляна, Върбово и Търговище/
VІІ.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел
/Приложение № 2 /.
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VІІІ.Утвърждава разходите за заплати за 2012 год., съгласно Приложение
№ 3.
ІХ.За осигуряване изпълнението на бюджета Общинският съвет взема
средните решения :
1.Оправомощава кмета на общината, при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на
бюджета да : / чл.27 ал.1 от ЗОБ /
а/изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи
в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за
заплати,осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности ;
б/прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да изменя
общия и размер в частта за местните дейности;
в/ се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
3.Делегира права на Кмета на общината след 30 юни 2012 год. да може
да прехвърля средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от
държавата дейности, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности
по функция „Образование”, при условие че няма просрочени задължения в
делегираната дейност, от която се пренасочва.
X.Възлага на кмета на общината :
1.Да разпредели и утвърди определените средства по общинския
бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци .
2.Да определи конкретните правомощия на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
3.Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и
субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и
разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол .
4.Да отразява служебно промените по бюджета на общината с размера
на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с
волята на дарителя.
ХІ.Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от
общинския бюджет в срок до 31.03.2012 год. да разработят конкретни мерки за
изпълнението на приетия от Общинския съвет бюджет.
Т.12 от дневния ред: Разни
1.Г-жа Антонина Георгиева предложи честване 1 март - Деня на самодееца с
колективите по художествена самодейност от читалищата на територията на общината.
2.Г-н Ваньо Костин запозна общинските съветници с:
- възможност за безвъзмездно придобиване на общинска собственост –
имот на б. поделение Долни Лом;
-състоянието на двата язовира на територията на общината – на този етап
не са опасни за населението;
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-необходимост от закупуване на верижен багер за нуждите на общината –
за почистване на речните корита и други дейности;
- поемане на дългосрочен общински дълг – банков заем за разплащане по
проекти, финансирани със средства по Европейски програми.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 13.40 ч.

ПРОТОКОЛЧИК :
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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