ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 29.01.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 10 съветника. Отсъства по уважителни
причини Георги Любенов Георгиев.
На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом,
Търговище, Средогрив, Репляна, Кметски наместник на с.Върбово и служители на
общинска администрация.
Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи проект на дневен ред:
Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 10 съветника:
„ЗА”
– 10 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет
Чупрене за 2017 год.
2. Предложение за разглеждане и одобрение на проект на ПУП на ПИ
145007 по КВС на с.Репляна
3.Предложение за отмяна на Решение № 294, взето с Протокол № 26 от
11.01.2018 год. на заседание на ОбС Чупрене
4.Предложение за с определяне позицията на Община Чупрене и даване
мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене на редовното
заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия,
обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин.
5.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
6. Предложение продажба на общински имот ПИ № 055019 землище
с.Протопопинци
7.Предложение за продажба на движими вещи – частна общинска
собственост – контейнери за сметосъбиране
8. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост - лек
автомобил „РЕНО РАПИД”
9.Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на движима век – общинска собственост – лек
автомобил „ВАЗ 21102”
10. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собственост на Иван Алексов Джорджов б.ж. на с.Средогрив
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11. Предложение относно постъпило предложение от ПТК „Светлина” с.
Долни Лом, входящ № 127 / 23.01.2018 г., за закупуване на част от сградата,
съсобственост с общината.
12. Предложение за приемане на Отчета на План сметката за приходите и
разходите на такса „Битови отпадъци” за 2017 год.
13. Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 2018 год.
14. Разни
Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчет за дейността на
Общински съвет Чупрене за 2017 год. – вносител г-н Богомил Станков – Председател
на ОбС Чупрене
Няма въпроси по внесеното предложение.
Председателя на комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 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 № 295
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене приема
Отчета за дейността на съвета и неговите комисии за 2017 година.

Т.2 от дневния ред: Предложение за разглеждане и одобрение на проект на
ПУП на ПИ 145007 по КВС на с.Репляна - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
Г-н Костин направи разяснение по внесеното предложение, като каза, че това
е частен имот и проекта на ПУП е разглеждан на експертен съвет, но съгласно ЗУТ
същия следва да бъде одобрен от общинския съвет.
Няма въпроси по внесеното предложение.
Председателя на комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 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 № 296
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ
Общинският съвет Чупрене одобрява проект на подробен устройствен план – ПУП на
ПИ 145007 по КВС на с.Репляна, община Чупрене, област Видин, с разделяне е
обособяване на шест отделни имота, от които ПИ 145010 се урегулира в УПИ І145010 „
за ловна хижа”, кв.145 – за „рекреационни дейности”; ПИ 145011 се отрежда за път за
достъп до урегулирания имот, а всички останали имоти – ПИ 145009, ПИ 145012, ПИ
145013, ПИ 145014 запазват статута си на земеделска земя.
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене одобрява проекта на ПУП на ПИ
145007, във връзка с постъпило заявление вх.№ 2274/ 09.11.2017 год. от „Торлашка
среща” ЕООД, с управител Атанас Бобоков и съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от
ЗУТ.
Т.3 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 294, взето с
Протокол № 26 от 11.01.2018 год. на заседание на ОбС Чупрене - вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма въпроси по внесеното предложение.
Председателя на комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 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 № 297
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя на
Решение № 294, взето с Протокол № 26 от 11.01.2018 год. на заседание на Общински
съвет Чупрене, като нецелесъобразно.

Т.4 от дневния ред: Предложение за с определяне позицията на Община
Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене
на редовното заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена
територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин – вносител г-н Богомил Станков –
Председател на ОбС Чупрене
Г-н Станков представи предложението, като заяви, че в общината е
трябвало за постъпи и Бизнес плана на ВиК, но така и не е получен, а следваше
общинския съвет да се запознае с него, тъй като се касае за увеличение цената на
питейната вода с 1 лв. на м3., без да се знаят какви са мотивите за увеличението.
-Г-жа Мария Тодорова каза, че действително водните ресурси са
изключително държавна собственост, но все пак водохващането е на територията на
нашата община и научаваме за драстично поскъпване на водата, без да знаем причина
за това;
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-г-н Асен Джунински – Секретар на Община Чупрене изрази мнение, че
единственото преимущество на населението от района е това, че не би следвало да
имаме режим на водата през период на засушаване, въпреки, че при нас се получава
точно обратното – намаляват водата в района ни за сметка на другите общини.
Няма други мнения и въпроси по внесеното предложение.
Общинските съветници взеха единодушно решение, като определиха
позицията на община Чупрене и мандата за гласуване по дневния ред на предстоящото
заседание на Асоциацията по ВиК Видин с „НЕ”, което е причина за разлика във
внесеното предложение, становището на комисията и самото решение на Общинския
съвет.
Председателя на комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 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 № 298
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е ал.5 от Закона
за водите, Общинският съвет Чупрене възлага на представителя на Община Чупрене в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин – ВАНЬО КОСТАДИНОВ
КОСТИН – Кмет на Община Чупрене, да изрази позицията на Община Чупрене по
предварително обявения дневен ред в писмото на Областния управител на гр.Видин №
АС0104/7 от 18.01.2018 год. и му дава мандат да гласува както следва:
по т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от ВиК ЕООД – Видин, за приемане на Бюджет на Асоциацията за 2018 год. на
основание чл. 21 ал. 1 от ПОДАВиК.
Да изрази несъгласие с вземането на решение, като гласува за приемането на
бюджета с „НЕ”.
По т.3 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от ВиК ЕООД – Видин, за приемане на финансов отчет на Асоциацията за 2017 год.
Да изрази несъгласие с вземането на решение, като гласува с „НЕ”.
По т.4 от дневния ред: Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД –
Видин за 2017 год.
Да изрази несъгласие с вземането на решение, като гласува с „НЕ”.
МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21 ал.2, в
изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за
водите и като се взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104/7 от
18.01.2018 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията,
насрочено за 19.02.2018 г.
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Т.5 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
Г-н Костин предствави предложението.
Въпроси постави г-жа Велислава Вълчинова, свързани с:
- изнасяне на беседи от медицинското лице в училищата ;
- възпитателните дела, гледани от МК.
Отговори г-жа Корнилия Антова – гл.специалист СД при ОбА, която
заяви, че данните за доклада са получени от директорите на училищата.
Няма други питания по предложението.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова
прочете становище с предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
„ЗА” - 9 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 1 – Цветан Николов
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 299
На основание чл.21, ал.1, 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 Чупрене приема 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.

Т.6 от дневния ред: Предложение продажба на общински имот ПИ №
055019 землище с.Протопопинци - 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-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 300
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 № 055019 /петдесет и пет хиляди и деветнадесет/ представляващ –
НИВА – ПЕТА категория, в землището на село Протопопинци, местност „СЕЛИЩЕ” с
площ на имота от 4.706 дка. /четири декара седемстотин и шест кв. м. /, актуван с АОС
1099, с начална тръжна цена 2200.00 лв.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг с явно
наддаване при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление е
разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене.

Т.7 от дневния ред: Предложение за продажба на движими вещи – частна
общинска собственост – контейнери за сметосъбиране - вносител г-н Ваньо Костин –
Кмет на Община Чупрене
Няма питане по внесения материал.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ОТСЪСТВА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
6

РЕШЕНИЕ № 301
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 и чл.36 ал.2
т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление е разпореждане с общинско
имущество на Община Чупрене, Общинския съвет:
1. Разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с
явно наддаване на движими вещи - частна общинска собственост, 106 броя контейнери
за сметосъбиране, четири кубика с единична цена за всеки 155 лв., или обща начална
тръжна цена 16 430.00 лв. с ДДС.
2.Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг с явно
наддаване при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление е
разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене.
Мотиви: Общинския съвет Чупрене взема решение за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на движими вещи – частна общинска собственост –
контейнери за сметосъбиране, четири кубика, които са излезли от употреба и не са
необходими за дейността на сметосъбирането.

Т.8 от дневния ред: Предложение за определяне на нова начална цена за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска
собственост - лек автомобил „РЕНО РАПИД” - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
Няма питане по внесения материал.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ОТСЪСТВА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 302
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 105, ал. 13 от Наредбата за реда за придобиване,
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управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет определя нова
начална цена за продажба чрез търг с явно наддаване на лек автомобил – „РЕНО
РАПИД”, с дата на начална регистрация 20.10.1995 г., с регистрационен номер ВН 2826
ВА, рама VF1F407M513701587, двигател C37JH762A000947, с начална тръжна цена
340.00 лв. с ДДС.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг с явно
наддаване при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление е
разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене.
Т.9 от дневния ред: Предложение за определяне на нова начална цена за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима век – общинска собственост
– лек автомобил „ВАЗ 21102” - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма въпроси по материала.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ОТСЪСТВА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 303
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 105, ал. 13 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет определя нова
начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на лек автомобил „ВАЗ 21102”, с дата на начална регистрация 08.01.2004 г., с регистрационен номер ВН
1076 ВН, рама XTA21102030622063, двигател 21110849299, с начална тръжна цена
340.00 лв. с ДДС.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг с явно
наддаване при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление е
разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене.
8

Т.10 от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Иван Алексов Джорджов б.ж. на
с.Средогрив - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма поставени въпроси.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ОТСЪСТВА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 304
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 02-23/12.01.2018 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на
Иван Алексов Джорджов – с. Средогрив, описани в Решение № 06/18.01.1999 г. по чл.
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2674/16.06.1992 г., за землището на с.
Средогрив, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
4,000
Шлягарник
2.
нива
6,000
Церак
3.
нива
0,300
Градините
4.
лозе
1,000
Сенково лице
И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Средогрив:
Имоти № 105001, 092004
Т.11 от дневния ред: Предложение относно постъпило предложение от
ПТК „Светлина” с. Долни Лом, входящ № 127 / 23.01.2018 г., за закупуване на част от
сградата, съсобственост с общината - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
Няма питане по материала.
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Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ОТСЪСТВА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 305
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.33 ал.1 от Закона за собствеността, Общинския съвет
Чупрене ОТКАЗВА да придобие право на собственост, чрез закупуване на частта,
собственост на ПТК „Светлина” с. Долни Лом.
Мотиви: Общинския съвет Чупрене взема решение за отказ за закупуване на
останалата част от сградата от ПТК „Светлина” с. Долни Лом, поради това, че община
Чупрене не се нуждае от допълнителен сградов фонд.
Т.12 от дневния ред: Предложение за
приемане на Отчета на План
сметката за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2017 год. - вносител
г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището
с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ОТСЪСТВА”
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Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 306
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 Отчета на План – сметката за приходите и разходите
на такса ”Битови отпадъци” за 2017 год.:
/ в лева/
Наименование на приходите и разходите
План
Отчет
2017 год.
2017 год.
І.Приходи
78000
48846
1.От такса за битови отпадъци
85000
58436
2.Отчисления по ЗУО
-7000
-9590
ІІ.Разходи
78000
89209
1.За сметосъбиране и сметоизвозване
10870
19625
2.Чистота на териториите за обществено ползване
5000
7230
3.Осигуряване на съдове за съхранение на бит. отпадъци –
29340
31260
контейнери и др./ремонт контейнери, закупуване камион
за сметосъбиране и извозване
4.Други разходи :
32790
31094
- за численост на персонала 3 бр. – заплата,
осигурителни плащания,условия на труд
23790
22636
- застраховки и данъци
6000
4421
- резервни части и други
3000
4037

Т.13 от дневния ред: Предложение за приемане на бюджета на Община
Чупрене за 2018 год. - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение и запозна общинските
съветници с начина на съставяне на бюджета на общината – държавни дейности и
местни дейности, като подчерта, че държавните дейности са определени по стандарти и
натуралните показатели по ЗДБ на РБ за 2018 год., а местните дейности са планирани
от потребностите на общината и очакваните приходи по бюджета.
Подробно запозна присъстващите с планираните разходи по дейности,
капиталовите разходи от поименния списък и всички приложения към предложението
по бюджета.
По внесеното предложение няма дебати.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището
с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
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Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ОТСЪСТВА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 307
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 2018 год., Общинския
съвет да приеме бюджета на Община Чупрене за 2018 год., както следва:
А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ”
№
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ

1.
2.
3.

ПРИХОДИ
Обща субсидия
Преходен остатък
§ 88-03-средства от ЕС
ВСИЧКО:

Субсидди по
ЗДБРБ за 2018 г.

Преходен
остатък

/ в лева /
Общо приходи

1 638 967
116 831
1 638 967

116 831

1 638 967
116 831
-3241
1 752 557

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
ФУНКЦИИ И
ДЕЙНОСТИ
Чупрене
І.

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

338 270
338 270
279 130
59 140
31
1
4
2
3

Кметство ОУ
ОУ
Г.Лом
Чупрене Г.лом
35 030
35 030
29 360
5 670
3
1

Общо
373 300
373 300
308 490
64 810
34
1
5
2
3
12

ІІ.

ІІІ.

ІV.

V.

трудово
Отбрана и сигурност
ОМП
заплати и др.възнаграж.
осигурителни вноски
издръжка
дежурни
Техници ПУ
Доброволни
формирования
издръжка
ДД вътрешна сигурност
възнаграждения
осигурителни вноски
издръжка
обществени възпитатели
Образование
ЦДГ
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
ОУ
ДД по образованието
численост
Здравеопазване
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
ЦНСТ Долни Лом
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
ЦНСТ Репляна
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
ЦНСТ Върбово
заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
Защитено жилище
заплати

21
101 480
74 500
60 600
11 700
2 200
5
3
7 800
7 800
19 180
11 580
2 300
5 300
3
106 388
70 985
51 216
10 990
8 779
4,5
35 403

2

91 348
91 348
49 224
10 470
31 654
4,5
1

23
101 480
74 500
60 600
11 700
2 200
5
3

181 306

249 617

181 306

249 617

7 800
7 800
19 180
11 580
2 300
5 300
3
628 659
162 333
100 440
21 460
40 433
9
466 326

12 672
7 800
1 485
3 387
1

1
12 672
7 800
1 485
3 387
1

561 071
110 800
69 380
12 990
28 430
9
152 180
96 840
18 420
36 920
13
166 200
97 320
18 540
50 340
13,5
90 000
40 400

561 071
110800
69 380
12 990
28 430
9
152 180
96 840
18 420
36 920
13
166 200
97 320
18 540
50 340
13,5
90 000
40 400
13

осигурителни вноски
издръжка
численост
ПВЗ
възнаграждения
VІІ. Почивно дело,
култура,религ.дейности
Читалища
Брой читалища
Субсидирана численост
ВСИЧКО:

7 310
42 290
5
41891
41891

7 310
42 290
5
41891
41891

53 282
53 282
5
6,4

22 093
22 093
1
2,6

1 173163

148 471

75 375
75 375
6
9
181 306

249 617

1 752 557

Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ”
№
по
ред
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Н А И М Е Н О В А Н И Е Собствени приходи Субсидии по
Общо
финансиране
ЗДБРБ за 2018 г приходи
ПРИХОДИ
Данъчни
92 000
патентен
2 000
данък недвижими имоти
30 000
данък МПС
15 000
възмезден данък
45 000
Неданъчни
658 970
прих.от продажби
450 000
наеми
4 000
наем земя
50 000
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
970
внесено ДДС /-/
-20 000
внос по ЗКПО /-/
-3 000
Обща израв.субсидия
293 700
Зимно поддържане пътища
40 600
Целева субсидия за
капиталови разходи
222 400
Финансиране в т.ч.:
- 15 000
Др. финансиране РИОСВ
-15 000
735
970
556 700 1 292 670
ВСИЧКО:

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
14

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
Клуб на пенсионера
капиталови разходи
Жил.строителство,БКС
и опазване на околната
среда
ВиК
издръжка
Освет. Улици –
издръжка
ОР улици и тротоари
издръжка
капиталови разходи
ДД по БКС
възнаграждения
осигурителни вноски
издръжка
капиталови разходи
Озеленяване
заплати
осигурителни вноски
издръжка

Кмет.
ОУ
Г.Лом
Чупрен
438 700
12 600
363 700
12 600
250 800
12 600
112 900
75 000
19 944
40 080
11 546
3 430
1

ОУ
Г.Лом

Общо
451 300
376 300
263 400
112 900
75 000
19 944
40 080
11 546
3 430
1

10
11 600
11 600

5 000
5 000

10
16 600
28 000

111 280

2 000

113 280

79 280
40 560
7 720
31 000
6,0
70
5 000
5 000
27 000
27 000

2 000
2 000

79 280
40 560
7 720
31 000
6,0
70
7 000
7 000
27 000
27 000

226 730
1 000
1 000

13 000

239 730
1 000
1 000

31 000
26 000
20 000
6 000
91 700
30 000
5 240
32 460
24 000
7 030
3 780
750
2 500

5 000

36 000
26 000
20 000
6 000
99 700
30 000
5 240
40 460
24 000
7 030
3 780
750
2 500

8 000
8 000
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численост
Чистота
Заплати,възнаграж.
осигурителни вноски
издръжка
капиталови разходи
численост
VІІ. Почивно дело,
култура,религ.дейност
Спортни бази
издръжка
капиталови разходи
Обредни домове
ДД по културата
издръжка
Икономически
VІІІ. дейности и услуги
ДД по горско……
капиталови разходи
Служ. и ….
поддръжка… пътища
/зимно/
издръжка
капиталови разходи
ДД по туризма
Заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
ДД по икономиката

ІХ.

заплати
възнаграждения
осигурителни вноски
издръжка
Капиталови разходи
численост
Разходи некласиф. в
други функции
Разходи за лихви
Резерв за
непредвидени и
неотложни работи
ВСИЧКО:

0,5

0,5

70 000
21 600
4 160
35 240
9 000
3

70 000
21 600
4 160
35 240
9 000
3

74 780
10 000
4 000
6 000
3 780
61 000
61 000

800

800

75 580
10 000
4 000
6 000
4 580
61 000
61 000

210 080
25 000
25 000

210 080
25 000
25 000

59 100
40 600
18 500
19 430
10 790
1 440
7 200
1,0
106 550

59 100
40 600
18 500
19 430
10 790
1 440
7 200
1,0
106 550

45 240
40 000
15 110
3 200
3 000
6

45 240
40 000
15 110
3 200
3 000
6

65 000
35 000

65 000
35 000

30 000

30 000

1 138 170

33 400

1 171 570
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ОБЩ. ПРЕДПРИЯТИЕ
„ОБЩИНСКО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО”
ДОФИНАНСИРАНЕ
І.
Общи държав.служби
ОбА
Заплати
осигурителни вноски
издръжка
численост
ВСИЧКО:
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ОБЩО БЮДЖЕТ:

100 000

100 000

21 100
13 200
2 550
5 350
1
21 100

21 100
13 200
2 550
5 350
1
21 100

1 259 270
2 432 444

33 400
181 871

181 306

249 617

1 292 670
3 045 227

ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите , финансирани със
средства от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.54 от ЗДБРБ за 2018
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 лимит за представителни разходи на кмета на общината в
размер на 6 000 лв.
V.Приема разчети за целеви разходи :
1.За заплащане на членски внос в НПО – 2 330 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
Чупрене одобрява, средства в размер на 4000 лв., които да се разходват, както следва:
а/за провеждане на футболен турнир – за закупуване на футболни топки,
заплащане съдийски такси и награден фонд – 2 400 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
– 500 лв.
в/общински турнир по футбол на малки врати и турнир по шах – 300 лв.
г/ разходи за други спортни мероприятия – кинеложка изложба и др. –
800 лв.: от тях награден фонд 300 лв.
4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община
Чупрене - 8000 лв.
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5.За организация и провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум
прасе и ти вречу”, традиционните събори по села и други културни мероприятия – 61
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 – 1000 лв.
VІ.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел
/Приложение № 2 /.
VІІ.Утвърждава разходите за заплати за 2018 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 2018-2021 год.
Х.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2018 год. в размер на 15 на сто от средно годишния
размер на отчетените разходи за последните четири години.
ХІ.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2018 год. в размер на 50 на сто от средно годишния размер на
отчетените разходи за последните четири години.
ХІІ.Определя размера на просрочените задължения за 2017 год., които ще
бъдат разплатени през 2018 год. и размера на просрочените вземания, които се
предвижда да бъдат събрани през 2018 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 определи и 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.
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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.14 от дневния ред: Разни:
-г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с направените
промени в ЗМСМА, свързани с противодействие на корупцията и положението на
общинския съветник;
-г-жа Мая Йолкичова зададе въпрос, свързан с основен ремонт на площада в
с.Търговище.
Отговори г-н Костин, който заяви, че действително има нужда от този
ремонт, но ще са необходими доста собствени средства на общината за него, а на този
етап не могат да бъдат осигурени.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.45 часа.

ПРОТОКОЛЧИК :
/Т. Милошевска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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