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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 
 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 6 

 
 

Днес 12.02.2020 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене се 
проведе заседание на Общинския съвет Чупрене. 

В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства г-н Цветан Ангелов 
Николов поради заболяване. 

На заседанието присъстваха Кмет на общината, Кмет на кметство Горни Лом, кметски 
наместници на селата Върбово, Търговище, Репляна, Средогрив, Долни Лом и 
Протопопинци, служители при ОбА Чупрене.  

Заседанието беше ръководено от Иван Весков Велков – Председател на Общинския 
съвет, който откри заседанието. Той предложи към дневния ред да бъдат включени още две 
точки: 

1. Предложение за отмяна на Решение №20, взето с Протокол №5 от 28.01.2020 год., 
на заседание на Общински съвет Чупрене 

2. Предложение за актуализация на Правилника за организация и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Г-н Велков подложи на гласуване включването на новите предложения към дневния 
ред. 
 

Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА“. 
 
Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Предложение за отмяна на Решение №20, взето с Протокол №5 от 28.01.2020 год., 

на заседание на Общински съвет Чупрене 
2. Предложение за актуализация на Правилника за организация и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
3. Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за 

начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК 
ЕООД гр. Видин 

4. Предложение за приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН при 
Община Чупрене за 2019 год. 

5. Предложение за приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на 
превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на 
територията на Община Чупрене  

6. Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на земеделски 
земи, пасища, дерета и долове, и на само залесили се земи – общинска собственост, в 
землището на Община Чупрене, и начина на ползване на добитата дървесина през 2020 год. 

7. Предложение за решение за извършване на превантивни дейности, с цел 
предотвратяване на наводнения - почистване на речните корита в границите на населените 
места на територията на Община Чупрене, почистване на дерета и долове в земеделски земи 
– общинска собственост и начин за ползване на добитата дървесина през 2020 год. 
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8. Предложение за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на 
ПУП – парцеларен план с обхват ПИ с номер 16571.284.27 по КККР в землището на с.Горни 
Лом, община Чупрене. 

9. Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Чупрене  и „Календар на културните събития и инициативи” за 2020 год. 

10. 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. 

11. Предложение за увеличаване размера на капиталовите разходи за 2020 год. със 
собствени средства 

12. Предложение за  приемане на бюджета на Община Чупрене за 2020 год. 
13. Разни   

 

Р Е Ш Е Н И Я:  
 

Т. 1 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение №20, взето с Протокол №5 
от 28.01.2020 год., на заседание на Общински съвет Чупрене – вносител г-н Иван Велков, 
председател на Общински съвет - Чупрене. 

Г-н Велков направи разяснение за необходимостта от отмяна на Решението, поради 
получено писмо от Областна администрация Видин, във връзка с неспазена процедура – 
публикуване за обществено обсъждане на сайта на община Чупрене. 

Питане, във връзка с процедурата, отправи г-н Богомил Станков, на което му бе 
отговорено от г-н Велков, че ако не се вземе решение за отмяна, преписката се изпраща за 
разглеждане от Областната администрация и препращане в Административен съд – Видин, 
за отмяна на незаконно взето Решение. 

Председателят на Общинския съвет г-н Велков предложи да се вземе решение за 
отмяна на Решение №20, след което то беше подложено на гласуване. 

Няма други дебати. 
Председателят на комисията по законност, обществен ред, административно 

обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ - г-жа Радостина Ранчинска 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 № 24 
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя Решение №20, 

взето с Протокол № 5 от 28.01.2020 год. на заседание на Общински съвет Чупрене, като 
незаконосъобразно, поради неспазена процедура за приемането му. 
 

Т. 2 от дневния ред: Предложение за актуализация на Правилника за организация и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. Вносител Цветан Ангелов Николов – общински съветник. 

Предложението касае увеличението на възнагражденията на общинскте съветници, в 
размер 60% от средната брутна заплата на общинската администрация. 
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Отношение по предложението взе г-н Даньо Антов и направи питане от къде ще 
дойдат тези средства и как ще обясним на избирателите увеличението на възнагражденията. 

Г-н Добричов отговори, че хонорарът е увеличен на 322,00лв. от януари на 2019г. За 
времето за участие в заседанията общинските съветници ползват неплатен отпуск и да каже 
някой от съветниците дали получава чисто дневно възнаграждение от 250,00лв. Проектът за 
бюджет на общинския съвет е около 75000лв., ако бъде прието увеличение на 
възнаграждението същият ще формира над 100000лв. При малкото собствени приходи на 
общината и недоброто финансово състояние на общината това просто е невъзможно. 

Г-жа Вълчинова споделя мнението на г-н Добричов като каза: „първо да напълним 
буркана с меда, а после да го консумираме“. 

Г-н Маринов изказа мнение, че в администрацията следва да работят млади хора, 
което ще направи икономия на средствата. 

Г-н Добричов отговори, че работните места са вакантни, нека дойдат млади хора, но 
трябва да имат съответните умения, защото ни е нужна работеща администрация. 
Пенсионерите, които работят получават 3 пъти по-малко възнаграждение. В сравнение с 
миналата година средствата, предвидени за бюджета на администрацията, са намалени с 
20000лв. 

Г-н Станков предлага разискванията да бъдат прекратени и предложението да се 
разгледа на следващо заседание като се говори с факти и цифри. 

Г-н Д.Антов заяви, че това е много болезнена тема. При вземане на такова решение 
следва да се вслушаме и в общественото мнение. Трябва да се съобразим д.с възможностите 
на общината и с положението на хората, живеещи  в тази община. 

Г-н Велков предложи гласуване за прекратяване на дебатите. 
Гласували 10 съветника „ЗА“ прекратяване на дебатите.: 
 
Т.3 от дневния ред: Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и 

даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 
обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин. 

Г-н Станков заяви, че няма да гласува, тъй като не е запознат с отчета на Асоциацията 
по ВиК. 

Няма други питания по направеното предложение. 
            Председателят на комисията по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ - г-жа Радостина Ранчинска прочете 
становище с предложение за решение. 

Гласували 10 съветника: 
 

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

 Адриан Мирославов Маринов                                „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ПРОТИВ” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ЗА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ПРОТИВ ” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                             „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов ОТСЪСТВА 
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Предложението се приема със 7 гласа „ЗА” 
2 гласа „ПРОТИВ“ 
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 
 
РЕШЕНИЕ № 25 
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 – АНЖЕЛО ЦВЕТАНОВ ДОБРИЧОВ – Кмет на 
Община Чупрене, да изрази позицията на Община Чупрене по предварително обявения 
дневен ред в писмото на Областния управител на гр.Видин  № АС0104-3 от 17.01.2020 год. и 
му дава мандат да гласува както следва: 

По т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин за 
приемане на отчет за дейността на Асоциацията за 2019 год., на основание чл.198в ал.4 т.10 
от Закона за водите. 

Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета за дейността на 
Асоциацията за 2019 год., като гласува със ”за”.  

По т.3 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин за 
приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията за 2019 год. 

Да подкрепи вземането на решение за приемане на годишния финансов отчет на 
Асоциацията за 2019 год., като гласува със ”за”.  

По т.4 от дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2019 год., на 
основание чл.26 от ПОДАВИК. 

Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета 
за 2019 год., като гласува със ”за”.  

По т.5 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин за 
приемане на бюджет на Асоциацията за 2020 год., на основание чл.198в ал.4 т.9 от Закона за 
водите. 

Да подкрепи вземането на решение за приемане на бюджета на Асоциацията за 2020 
год., като гласува със ”за”.  

МОТИВИ: Настоящото 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 взе 
предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104-3 от 17.01.2020 год. с предварително 
обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, насрочено за 20.02.2020 год. 
 

Т. 4 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчетен доклад за дейността на 
МК по ЗБППМН при Община Чупрене за 2019 год. – вносител г-н Добричов, кмет на община 
Чупрене. 

Г-н Добричов направи разяснение по направеното предложение. 
Няма питане по предложението. 
Председателят на Комисията по законност, обществен ред, административно 

обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – г-жа Радостина Ранчинска 
прочете становище с проект 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 № 26 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчетният доклад 

за дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене през 2019 год. 
 
 
Т. 5 от дневния ред: Предложение за приемане на Наредба за издаване на карти за 

паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания 
на територията на Община Чупрене. Вносител – кмета на община Чупрене. 

Г-н Добричов направи разяснение, че наредбата е изготвена съгласно изискванията на 
Европейския съюз. 

Г-н Тонин направи питане кой ще издава картите и това свързано ли е с процента на 
инвалидност.  

Г-жа Корнелия Антова отговори, че общината ще изработва картите, след подадено 
заявление, като ще се взема предвид вида на заболяването и процента на инвалидност. 

Няма други питания по предложението. 
Председателят на Комисията по законност, обществен ред, административно 

обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – г-жа Радостина Ранчинска 
прочете становище с проект за решение. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 
РЕШЕНИЕ № 27 
1. На основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.99а от Закона за 

движението по пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - 
Чупрене приема Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, 
управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Чупрене.  

2. Възлага на Кмета на Община Чупрене да предприеме последващите, съгласно 
закона, действия в изпълнение на решението по т.1. 
 

Т.6 от дневния ред: Предложение за решение за почистване от дървесна 
растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове, и на самозалесили се земи – 
общинска собственост, в землището на Община Чупрене, и начина на ползване на добитата 
дървесина през 2020 год. Вносител – г-н Добричов, кмет на община Чупрене. 

Г-н Добричов направи разяснение по направеното предложение за решение. 
Няма отправени питания. 

            Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 
 

Гласували 10 съветника: 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Адриан Мирославов Маринов                                „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ЗА” 
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 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА ” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                             „За“  
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов ОТСЪСТВА 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 

РЕШЕНИЕ № 28 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене дава съгласие: 
1. Да се извършат дейности по почистване на земеделски земи, пасища, дерета и 

долове, и на само залесили се земи – общинска собственост от повредена дървесна 
растителност, със счупени клони и стволове, изсъхнала и паднала. 

2. Възлага на Кмета на общината на основание чл.8 ал.1 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира дейностите по 
почистване на земеделските земи – общинска собственост от дървесна растителност, при 
спазване изискванията на чл.32 от ЗОСИ.  

3. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост, в зависимост от 
потребността, добитата дървесина да бъде дарена на: ОУ Чупрене и ОУ Горни Лом, ЦДГ 
Чупрене и ЦДГ Горни Лом, Защитено жилище за лица с психични разстройства Чупрене, 
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства Долни Лом, Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост Репляна, Център за 
настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства Върбово, Домашен социален 
патронаж и обществена трапезария Чупрене, седем пенсионерски клуба на територията на 
общината, Общинската администрация и седемте кметства. 

4. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост добитата дървесина 
да бъде  предоставена за дърва за огрев и на местното неселение по тарифа на корен, по 
цени, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Чупрене. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за почистване от дървесна 
растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове, и на само залесили се земи – 
общинска собственост, в землището на Община Чупрене, като добитите дърва ще се 
използват за задоволяване на нуждите социалните,  учебни и възпитателни заведения на 
територията на общината, и на местното население с дърва за огрев по тарифа на корен, по 
цени съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Чупрене. 
 
 

Т.7 от дневния ред: Предложение за решение за извършване на превантивни 
дейности, с цел предотвратяване на наводнения - почистване на речните корита в границите 
на населените места на територията на Община Чупрене, почистване на дерета и долове в 
земеделски земи – общинска собственост и начин за ползване на добитата дървесина през 
2020 год. Вносител г-н Анжело Добричов – кмет на Община Чупрене. 

Няма питане.  
Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 
 

Гласували 10 съветника: 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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 Адриан Мирославов Маринов                                „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ЗА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА ” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                             „За“  
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов ОТСЪСТВА 

 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
РЕШЕНИЕ № 29 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 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, почистване на дерета и долове в земеделски земи – общинска собственост, и 
крайпътните канавки на общинските пътища, с цел поддържане проводимостта на реките, 
доловете и крайпътните канавки, и предотвратяване на бедствия. 

Възлага на кмета на общината на основание чл.8, ал.1 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира дейностите по 
почистването на речните корита и дейностите по почистването на деретата и доловете, 
попадащи в земеделски земи – общинска собственост, и дейностите по почистването на 
крайпътните канавки на общинските пътища. 

На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост добитата дървесина да 
бъде дарена на: ОУ Чупрене и ОУ Горни Лом, ЦДГ Чупрене и ЦДГ Горни Лом, Защитено 
жилище за лица с психични разстройства Чупрене, Център за настаняване от семеен тип за 
лица с психични разстройства Долни Лом, Център за настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с умствена изостаналост Репляна, Център за настаняване от семеен тип за лица с 
психични разстройства Върбово, Домашен социален патронаж и обществена трапезария 
Чупрене, седем пенсионерски клуба на територията на общината, Общинската 
администрация и седемте кметства. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за почистване от дървесна 
растителност на речните корита в границите на населените места на територията на Община 
Чупрене, почистване на дерета и долове в земеделски земи – общинска собственост, с цел 
извършване на превантивни действия за предотвратяване на наводнения на територията на 
Община Чупрене, като добитите дърва ще се използват за задоволяване на нуждите на 
социалните, учебни, възпитателни и други заведения на територията на общината на община 
Чупрене. 
 
 

Т.8 от дневния ред: Предложение за одобряване на задание и издаване на разрешение 
за изработване на ПУП – парцеларен план с обхват ПИ с номер 16571.284.27 по КККР в 
землището на с.Горни Лом, община Чупрене. Вносител кмета на община Чупрене. 

Г-н Анжело Добричов направи разяснения по направеното предложение - 
разработката на ПУП е необходима, във връзка със сключения Договор за водоползване 
между „РУНО“ЕАД Казанлък и „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД. 

Няма питане. 
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Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 
 

Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 
РЕШЕНИЕ № 30 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 ал.1 и ал.2, и чл.124а 

ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Чупрене допуска одобряване на задание и изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия в обхват ПИ с номер 
16571.284.27 по КККР в землището на с.Горни Лом, община Чупрене, област Видин. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска одобряване на задание и изработване 
на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия в обхват ПИ с номер 
16571.284.27 по КККР в землището на с.Горни Лом, община Чупрене, област Видин, във 
връзка с постъпило заявление от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН” ЕООД, 
поради това, че на територията на поземления имот са разположени всички съоръжения по 
осигуряване на водопреноса между „подателя“ деривация  1600 за ВЕЦ „Китка“ /ПИ с 
идентификатор 16571.285.861/ до „потребителя“ УПИ УПИ II – 001424 „за производствено-
складови дейности“ /ПИ с идентификатор 16571.1.46/ по КККР в землището на с.Горни Лом, 
община Чупрене, област Видин, собственост на „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ 
КЪНСТРАКШАН“ ЕООД. 
 
 

Т.9 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Чупрене и „Календар на културните събития и инициативи” 
за 2020 год. Вносител – кмета на община Чупрене. 

Г-н Добричов каза, че вскяка година Общинският съвет приема Програма за 
читалищната дейност и календар за културните събития. 

Г-н Богомил Станков се изказа, че материалите трябва да бъдат качени на сайта на 
Общината. 

Няма питания. 
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, 

култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-н Даньо Антов прочете становището с 
предложение за решение. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 
РЕШЕНИЕ № 31 
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 в община Чупрене приема Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2020г. 
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Т. 10 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 – кмета на община Чупрене. 

Г-н Анжело Добричов разясни необходимостта от приемане на Годишния доклад, 
свързан с интегрирането на граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, тъй като това е свързано с членството ни в Европейския съюз. 
Училищата полагат усилия в тази връзка, а за постигнатите резултати – ще покаже времето. 

Г-н Даньо Антов изрази мнение, че самата демографска картина е много лоша, 
докладът е направен в съответствие с изискванията, училищата са обхванали на 100% 
подлежащите от 1-ви до 7-ми клас ученици и че това са реалностите в общината. 

Г-жа Вълчинова допълни, че не толкова учениците са проблемни, колкото 
безхаберието и нежеланието на родителите им. 

Няма други изказвания. 
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, 

култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-н Даньо Антов прочете становището с 
предложение за решение. 
 

Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 
РЕШЕНИЕ № 32 
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 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. 11 от дневния ред: Предложение за увеличаване размера на капиталовите разходи 

за 2020 год. със собствени средства. Вносител – кмета на общината. 
Г-н Добричов поясни, че средствата ще дойдат от преходния остатък на ЦНСТПЛУИ, 

с.Репляна. Той съобщи за необходимостта от закупуване на по-нов автомобил за обслужване 
на Социалните услуги в общината, тъй като сегашния често се чупи. Г-н Иван Велков също 
взе отношение по въпроса и обясни, че ще се търси такъв автомобил, който да бъде удобен за 
транспортиране на инвалидни колички. 

Няма повече изказвания. 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна 

политика и енергетика – г-н Адриан Маринов прочете становището и 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 № 33 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.43, ал.1 от ПМС № 381 от 

30.12.2019 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 год. 
Общинския съвет одобрява увеличаване размера на капиталовите разходи за 2020 год. със 
собствени средства в размер на 20 000 лв. за обект „Закупуване автомобил за нуждите на 
социалните заведения в Община Чупрене”, като средствата са за сметка на реализирания 
преходен остатък в края на 2019 год. по бюджета на ЦНСТ с.Репляна. 

МОТИВИ: Общинският съвет дава съгласие за закупуване на автомобил за нуждите 
на социалните заведения на територията на общината, с цел обслужване на потребителите, 
като средствата са за сметка на преходния остатък реализиран в края на 2019 год. по 
бюджета на ЦНСТ Репляна. 

 
 
Т.12 от дневния ред: Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 

2020 год. Вносител – г-н Анжело Добричов. 
Кметът на община Чупрене направи уточнение, че бюджетът на общината е направен 

съгласно законовите изисквания и нормативните разпоредби и призова съветниците да 
гласуват. 

Отношение по предложението взеха: 
Г-жа Л.Суйкова – общински съветник: Има възражения в частта за капиталовите 

разходи, тъй като не са предвидени средства за ремонт на покрива на училището в с.Чупрене. 
Не е достатъчно ясно какви са тези суми за възнаграждения извън трудови правоотношения 
и защо са завишени спрямо предходната година. 

Г-жа Р.Петрова – гл.счетоводител на Общината даде по-подробни разяснения по 
поставения въпрос. „Заложено е увеличени във всички дейности от 10% спрямо миналата 
година. Плануваното е едно добро пожелание, а разходите са в зависимост от постъпленията 
и приоритетите на Общината.“ 

Г-н А.Маринов – общински съветник пожела по-подробно разяснение за какво точно 
се изразходват сумите по извън трудовите правоотношения, на което г-жа Петрова отговори, 
че са за заплащане на възникнали ремонти на уреди и нсталации и за други външни услуги; 
заплащане на хонорари по възпитателните дела на малолетни и непълнолетни в общината. 

Г-жа В.Вълчинова – общински съветник: Цените на всичко се увеличават, нормално е 
да се увеличат и заложените в бюджета средства.  

Г-н Даньо Антов – общински съветник: „Ясно е, че бюджетът е основополагащият 
документ, рамката. Питам: реалистичен ли е, може ли да се добави или отнеме нещо от него? 
Трябва да намерим най-правилния път за решаване на въпроса с бюджета.“ 

Г-н Богомил Станков – общински съветник: „От години ми прави впечатление една 
дейност, която е с фрапиращо увеличение – 60000лв. Става въпрос за храненето на социално 
слабите.“ 

Г-н Д.Антов помоли за предоставяне на екземпляр от бюджета за 2019г. за сравнение 
с тазгодишния, след което беше дадена пауза от 20 минути. 

След направената съпоставка между настоящия и миналогодишния Бюджет г-н Даньо 
Антов заяви, че става въпрос за разлика от около 10%, която се формира от увеличението с 
10% на ФРЗ и осигуровките и промените на минималната заплата. „Нека бъдем реалисти, да 
подходим отговорно и да приемем бюджета, а не да влизаме в излишни спорове.“ 

Няма други питания и дебати. 
 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна 

политика и енергетика – г-н Адриан Маринов прочете становището и предложенето за 
решение. 



11 

 

Г-н Иван Велков –председател на Общинския съвет призова съветниците да гласуват 
Бюджета на Общината, за да не се губи ценно време и да се спъва работата й, тъй като 
Общинския съвет следва да работи за благото на хората. 

Г-жа Ранчинска вметна, че дори да не се приеме Бюджета, Общината няма да спре да 
работи. 

Г-н Маринов смята, че трябва подробно да се обсъди бюджета и тогава да се приеме, 
на което г-н Велков отговори, че обществено обсъждане вече е имало на 22.01.2020г., има 
съставен Протокол, от който е видно, че и двамата с г-жа Ранчинска са присъствали. 

Гласували 10 общински съветника. 
 

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

 Адриан Мирославов Маринов                        „ВЪЗДЪРЖАЛ С ” 
 Богомил Данчов Станков                            „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ЗА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА ” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                             „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  
 Радостина Александрова Ранчинска          „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Цветан Ангелов Николов ОТСЪСТВА 

 
  
Предложението се приема с 6 гласа „ЗА“ 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 4 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
 
РЕШЕНИЕ № 34 
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 2020 год., Общинския съвет 
приема  бюджета на Община Чупрене за 2020 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 2020 г. 

Преходен 
остатък 

Общо приходи 

  ПРИХОДИ    
1. Обща субсидия  2 096 466   2 096 446 
2. Преходен остатък    209 994  209 994  
 ВСИЧКО: 2 096 446 209 994 2 306 460 
 
 ФУНКЦИИ И 

ДЕЙНОСТИ 
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

 
 

    
Чупрене 

 
Кметство 
Г.Лом  

 
ОУ 
Чупрене  

 
ОУ 
Г.лом  

 
Общо 

І. Общи държавни служби      
 Общ. администрация 397 454 39 334   436 788 
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    заплати и др.възнаграж. 327 656 32 988   360 644 
     осигурителни вноски 69 798 6 346   76 144 
     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   23 
ІІ. Отбрана и сигурност 132 460     132 460  
 ОМП 90 100    90 100 
    заплати и др.възнаграж. 72 480    72 480 
     осигурителни вноски 13 539    13 539 
     издръжка  4 081     4 081 
     дежурни 5    5 
     Техници ПУ 3    3 
 Доброволни 

формирования 
 

9 600 
    

9 600 
 издръжка  9 600    9 600 
 ДД вътрешна сигурност 32 760    32 760 
     възнаграждения 12 340    12 340 
     осигурителни вноски 2 600    2 600 
     издръжка 17 820    17 820 
  обществени възпитатели 3    3 
ІІІ. Образование 108 881 142 556 298 287 326 099 875 823 
 ЦДГ 108 881 142 556   251 437 
     заплати 70 704 68 760   139 464 
     осигурителни вноски 15 210 14 660   29 870 
     издръжка 22 967 59 136   82 103 
     численост 4,5 4,5   9 
 ОУ     296 287 326 099 622 386 
 ДД по образованието    2000  2 000 
     численост  1   1 
 ІV. Здравеопазване 16 422    16 422 
     заплати 9 600    9 600 
     осигурителни вноски 1 840    1 840 
     издръжка  4 982     4 982 
     численост 1    1 
V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

750 340 
 

667 
   

751 007 
 ЦНСТ Долни Лом 157 200    157 200 
     заплати 91 300    91 300 
     осигурителни вноски 16 920    16 920 
     издръжка 48 980    48 980 
     численост 9    9 
 ЦНСТ Репляна 219 416    219 416 
     заплати 129 600    129 600 
     осигурителни вноски 24 700    24 700 
     издръжка 45116    45116 
     капиталови разходи 20 000    20000 
     численост 13    13 



13 

 

 ЦНСТ Върбово 247 800    247 800 
     заплати 131 400    131 400 
     осигурителни вноски 25 010    25 010 
     издръжка 91 390    91 390 
     численост 13.5    13.5 
 Защитено жилище 102 744    102 744 
     заплати 49 800    49 800 
     осигурителни вноски 9 590    9 590 
     издръжка 43 354    43 354 
     численост 5    5 
 ПВЗ 2 893 667   3 560 
 възнаграждения  2 893 667   3 560 
 Личен асистент-запл. 20 287    20 287 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейности 
 

66 419 
 

27 541 
   

93 960 
 Читалища 66 419 27 541   93 960 
 Брой читалища 5 1   6 
 Субсидирана численост 6,4 2,6   9 
       
 ВСИЧКО: 1 471976 210 098 298 287 326 099 2 306 460 
 
Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” 
№ 
по 
ред 

 
Н А И М Е Н О В А Н И Е  

 
Собствени приходи 

финансиране 

 
Субсидии по 

ЗДБРБ за 2020 г 

 
Общо 

приходи 
 ПРИХОДИ     
1. Данъчни                         112 000     
    патентен 2 000   
     данък недвижими имоти    30 000   
    данък МПС 35 000   
    възмезден данък 45 000   
2. Неданъчни  747 900      
    прих.от продажби 212 900   
      наеми 4 000    
   наем земя 50 000   
   пазари, тържища  1 000   
   такса  ЦДГ 1 000   
   такса ДСП 28 000   
   такса битови отпадъци 85 000   
   такса технически услуги 20 000   
   Такса администрат.услуги 45 000   
 Такса притежаване на куче 1 000   
 Продажба земя 300 000   
3. Внос ДДС и ЗКПО в т.ч.: -39 000   
     ДДС  /-/ -35 000   
     ЗКПО /-/ -4 000   
 5. Обща израв.субсидия   293 700    
 5. Зимно поддържане пътища  52 100  
 6. Целева субсидия за 

капиталови разходи 
 

  
 

313 900  
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 7.  Финансиране в т.ч.: - 79 000     
 § 8322-пог.заем-главница -50 000   
 др. финансиране РИОСВ -29 000   
8. Преходен остатък 600 000   
 ВСИЧКО: 1 341 900 659 700 2 001 600 
 
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ                      РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 
  Чупрене Кмет. 

Г.Лом  
ОУ 

Чупрене 
ОУ 

Г.Лом 
Общо 

І. Общи държав.служби 428 000 12 000   440 000 
     ОбА   352 500 12 000   364 500 
    издръжка 275 500 12 000   287 500 
    капиталови разходи 77 000    77 000 
      ОбСъвет в т.ч.: 75 500    75 500 
        заплата 20 400    20 400 
        възнаграждение   40 080    40 080 
        осигур. вноски 11 690    11 690 
         издръжка  3330    3330 
         председател  1    1 

         общ. съветници 10    10 
ІІІ. Образование 13 000     13 000 
 ЦДГ  - издръжка  13 000     13 000 
V. Соц. осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

92 000 
 

1 000 
   

93 000 
 Домашен соц. 

патронаж 
 

89 000 
    

89 000 
     заплати 48 480    48 480 
     осигурителни вноски 9 230    9 230 
     издръжка 31 290    31 290 
     численост 6,0    6,0 
      брой места 70    70 
 ПВЗ 3 000 1 000   4000 
     издръжка  3 000 1 000   4000 
VІ. Жил.строителство,БКС 

и опазване на околната 
среда 

 
 

879 800  

 
 

8 000  

   
 

887 800  
 ВиК  34 000    34 000  
 издръжка 4 000    4 000 
 Кап.разходи 30 000    30 000 
 Освет. Улици – 

издръжка  
 

41 000 
    

41 000 
 издръжка 41 000    41 000 
 ОР улици и тротоари 644 900    644 900  
 издръжка 20 000    20 000 
 капиталови разходи 624 900    624 900 
 ДД по БКС  95 500 8 000   103 500  
   възнаграждения 30 000    30 000 
   осигурителни вноски 3 500    3 500 
   издръжка 42 000 8 000   50 000 
   капиталови разходи 20 000    20 000  
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 Озеленяване 8 400    8 400 
     заплати 4 500    4 500 
     осигурителни вноски 880    880 
     издръжка 3 020    3 020 
     численост 0,5    0,5 

 Чистота 56 000    56 000 
     Заплати,възнаграж. 31 040    31 040 
     осигурителни вноски 4 960    4 960 
     издръжка 20 000    20 000 
     численост 3    3 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейност 
 

69 200  
 

800  
   

70 000     
 Спортни бази 8 000     8 000  
  издръжка 4 000    4 000 
 Кап.разходи 4 000    4 000 
 Обредни домове 7 200 800   8 000 
 издръжка 4 200 800   5 000 
 Кап.разходи 3 000    3 000 
 ДД по културата 54 000     54 000  
  издръжка 54 000    54 000 
 
VІІІ. 

Икономически 
дейности и услуги 

 
443 800  

    
     443 800 

 Др.дейности по 
селско, горско 
стопанство… 

 
 

66 400 

    
 

66 400 
 заплати 38 760    38 760 
 Осигурителни вноски 8 880    8 880 
 издръжка 18 760    18 760 
 численост 3,5    3,5 
 Служ. и поддръжка 

пътища /зимно/ 
 

 207 100  
    

 207 100  
    издръжка 52 100     52 100  
 Кап. разходи 155 000    155 000 
 ДД по туризма 27 100    27 100 
     Заплати 16 920    16 920 
     осигурителни вноски 3 280    3 280 
     издръжка 6 900    6 900 
     численост 2,0    2,0 
 ДД по икономиката 143 200     143 200  

 заплати 68 400    68 400 
  възнаграждения 40 000    40 000 
  осигурителни вноски 18 400    18 400 
  издръжка 16 400    16 400 
 численост 8    8 
ІХ. Разходи некласиф. в 

други функции 
 

54 000 
    

 54 000 
 Разходи за лихви 24 000    24 000 
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 Резерв за 
непредвидени и 
неотложни работи 

 
 

30 000 

    
 

30 000 

 ВСИЧКО: 1 979 800 21 800   2 001 600 
 

ОБЩО БЮДЖЕТ: 3 451 776 231 898 298 287 326 099 4 308 060 
 

ІІ. Утвърждава поименния списък на обектите, финансирани със средства от целева 
субсидия за капиталови разходи, съгласно ЗДБРБ за 2020 год. и със собствени средства, 
съгласно 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: 
- кмет на община в размер на 5000 лв.; 
- председател на общински съвет - 1000 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 80  

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 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 – 800 лв. 
4. Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община Чупрене - 5000 лв. 
5. За организация и провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти 

вречу”, традиционните събори по села и други културни мероприятия – 54 000 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, съгласно 

Приложение № 2.      
VІІ. Утвърждава разходите за заплати за 2020 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 2020-

2023 год. 
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Х. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани  през 2020 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 2020 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 2019 год., които ще бъдат 
разплатени през 2020 год. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през 2020 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. 

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. 
 
 

Приложение № 1 
 

ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2020 ГОДИНА 
НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Годишна 
задача 

ФИНАНСИРАНЕ 

  Субсидия  
от ЦБ 

  
 

Собствени 
средства – 
преходен 
остатък 

 Обекти 
финансир. с  
приходи по 
§ 40 

   МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ      
І.Общи държавни служби 77000 77000     
1. ОР общинска сграда кухня 
Чупрене 

 
20000 

 
20000 

  

2. ОР  сграда „Здравна служба” 
с.Горни Лом 

 
27000 

 
 27000 

   

3. ОР покрив сграда ЦНСТ с.Долни 
Лом 

 
20000 

 
20000 

  

4.Закупуване ПП АПИС 5000 5000   
5. ОР покрив Посетителски център 
с. Долни Лом 

 
5000 

 
5000 
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V.Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

   
20000 

 

1.Закупуване автомобил за 
нуждите на социалните заведения в 
Община Чупрене 

   
20000 

 

     
VІ.Жил.строителство,БКС и  
опазване околна среда 

 
674900 

 
74900 

 
600000 

  

1.ОР тротоари и площади в 
населените маста на общината  

 
8000 

 
8000 

     

2. Изработване на общ устрой- 
ствен план на Община Чупрене 

 
12000 

 
12000 

     

3. ОР-ППР Изработване Проект за 
реконстр. водопр. мрежа в 4 
нас.места -... 

 
30000 

 
30000 

  

4. ОР улици в населените места от 
общината – ...... 

 
24900 

 
24900 

  

5.ОР улици в с.Чупрене –  №№ 8, 
11, 13, 15, 16, 23, 32 и с.Горни Лом 
- № 4 

 
600000 

  
600000 

 

     
VІІ.Почивно дело, култура, спорт, 
религиозни  дейности 

 
7000 

 
7000 

    

1.ОР покрив сграда в гроб.парк 
Чупрене 

                
3000 

            
3000 

    

2. ОР Спортни площадки в 
нас.места – Търговище, Средогрив, 
Репляна 

 
4000 

 
4000 

  

     
VІІІ.Икономически дейности и 
услуги 

            
155000 

        
155000 

   

 1. Закупуване на  трактор с 
прикачен инвентар  

 
155000 

 
155000 

  

ВСИЧКО: 933900 313900 620000  
 
 
 

Приложение №  2 
Р А З Ч Е Т  

 
ЗА СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ “ЧИТАЛИЩА”  ОТ ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ 
ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА 

                                                                                                                   

Читалище               субсидирана                                                  субсидия за         
                                    численост                                                 2020 год. / лв.                       
                                                        
 Чупрене                           3,694                                                               38 565                             
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 Репляна                           0.528                                                                 5 512 
 Долни Лом                     1.056                                                                11 025   
 Средогрив                       0.528                                                                 5 512 
 Търговище                      0.556                                                                 5 805 
 Горни Лом                      2.638                                                               27 541 
  
ВСИЧКО:                         9                                                                      93 960 
 
 
 

Приложение № 3 
ОТНОСНО: Определяне числеността на персонала в дейност „Общинска 

администрация” и дейностите на бюджетна издръжка, утвърждаване на разходите за заплати 
през 2020 год. в делегираните от държавата дейности и в местните дейности, и определяне 
индивидуалните основни месечни заплати на кметовете 

1. В изпълнение разпоредбите на т.11 от РМС № 208 от 16.04.2019 г.,  изменено с 
РМС № 644 от 01.11.2019 год. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности през 2020 год. с натурални и стойностни показатели, Общинския съвет определя 
числеността на персонала  34 броя за дейност „Общински администрация” за 2020 год. 

2. В изпълнение разпоредбите на чл.4 ал. 1 и ал. 3 от ПМС № 67 от 14.04.2010 год. за 
заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет по предложение на 
Кмета на общината утвърждава разходите за заплати през 2020 год. за делегираните от 
държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат 
системата на делегираните бюджети и в съответствие със ЗМСМА утвърждава разходите за 
заплати за работещите в местните дейности. 

Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от Общинския 
съвет размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови 
възнаграждения по КТ, по ЗДС и по други нормативни актове. 

Общинският съвет утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати за 
2020 год. на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по бюджета на 
Община Чупрене, както следва: 
 

№ 
по 

Дейност Численост 
брой 

Годишен 
размер 
на ФРЗ 

Месечено 
разпределени 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
 1. Общинска 

администрация 
 

34  
   

 Чупрене   31 327 656  27 305  
 Горни Лом   3 32 988  2 749  
 2. ЦДГ    
 Чупрене 4,5 70 704  5 892  
 Горни Лом 4,5 68 760  5 730  
 3. ДДО-шофьори    
 Горни Лом   1 9 360  780  
 4. Здравеопазване   1 9 600 800  
 5. ЦНСТ Долни Лом 9 88 800  7 400  
 6. ЦНСТ Репляна 13 129 600  10 800  
 7. ЦНСТ Върбово 13,5 131 400 10 950 
 8. Защитено 

жилище 
 

  5 
 

49 800 
 

4 150 
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 9. ОМП-дежурни и 
техници 

8 72 480 6 040 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
 1. Общински 

съвет 
 

  1 
 

20 400 
 

1 700 
 2. ДСП   6 48 480 4 040 
 3. Озеленяване 0,5 4 500 375 
 4. Чистота 3 25 680 2 140 
 5. Др. дейности по 

горско…. 
 

3,5 
 

38 760 
 

3 230 
6. Др.дейности по 

туризма 
 

2 
 

16 920 
 

1 410 
 7. Др.дейности по 

икономиката 
 

8 
 

68 400 
 

5 700 
 
  

3. На основание чл. 21 ал.1 т.5 от ЗМСМА Общинският съвет определя размера на 
трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба. 

Общинският съвет определя размера на основната месечна заплата на кмета на 
общината за 2020 год., съгласно разпоредбите на чл.5 ал.16 от  ПМС № 67 от 14.04.2010 год. 
за заплатите в бюджетните организации и дейности, като конкретния размер на 
индивидуалната основна месечна заплата на кмета на общината и кметства се определят при 
условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът 
на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър, а 
индивидуалната основна месечна заплата на заместник-кмета на общината се определя в 
размер до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета на общината, а на кметските 
наместници – в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет на кметство 
в общината, както следва: 

 
                  Кмет на община                                          -   2000 лв. 
                  Зам.кмет на община                                   -    1600 лв. 
                  Кмет Горни Лом                                         -   1111 лв. 
                  Кметски наместник  Долни Лом               -     644 лв. 
                  Кметски наместник Репляна                      -    644 лв. 
                  Кметски наместник Средогрив                  -    644 лв. 
                  Кметски наместник Търговище                  -   644 лв. 
                  Кметски наместник Върбово                      -    644 лв. 
                  Кметски наместник Протопопинци           -    644 лв.     
 
     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  
на община  Чупрене за 2020г. 

          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО 

в т.ч. от 
ЕС 

общински 
бюджет 

ОП ОКОЛНА СРЕДА         
Приходи   240000  240000    
І.Неданъчни приходи       
Общински такси 27-04     
        
IІ.Трансфери       
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Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)  61-00     
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 240000  240000    
Всичко трансфери:       
        
IIІ. Временни безлихв. заеми       
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00     
получени заеми (+) 74-11     
погасени заеми (-)       
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     
Всичко временни безлихвени заеми:       
        
IV. Депозити и средства по сметки       
Остатък от прдходния период (9501 до 
9506)(+)         
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00       
        
Разходи       

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     
Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00     
Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00     
Издръжка 10-00 240000 240000   
Стипендии 40-00     
Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00     
Придобиване на дълготрайни активи и 
основен 
ремонт (от&51 до &54) 51-54     
Капиталови трансфери 55-00       
          
 
   Приложение № 4 

     

     
 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2020г. 
          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО 

в т.ч. от 
ЕС 

общински 
бюджет 

ОП „Човешки ресурси”         
Приходи   72360  72360    
І.Неданъчни приходи       
Общински такси 27-04     
        
IІ.Трансфери       
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Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)  61-00     
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 72360 72360   
Всичко трансфери:       
        
IIІ. Временни безлихв. заеми       
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-
): 74-00     
получени заеми (+) 74-11     
погасени заеми (-)       
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     
Всичко временни безлихвени заеми:       
        
IV. Депозити и средства по сметки       
Остатък от прдходния период (9501 до 
9506)(+)         
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00       
        
Разходи   72360 72360   

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     
Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00 61120 61120  
Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00 11240 11240  
Издръжка 10-00     
Стипендии 40-00     
Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00     
Придобиване на дълготрайни активи и 
основен 
ремонт (от&51 до &54) 51-54     
Капиталови трансфери 55-00       
          
 
 
 
 
   Приложение № 4 

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  
на община  Чупрене за 2020г. 

          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО 

в т.ч. от 
ЕС 

общински 
бюджет 

ПРСР         
Приходи   1190000  1190000    
І.Неданъчни приходи       
Общински такси 27-04     
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IІ.Трансфери       
Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-
)  61-00     
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 1190000  1190000    
Всичко трансфери:       
        
IIІ. Временни безлихв. заеми       
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ 
(+/-): 74-00     
получени заеми (+) 74-11     
погасени заеми (-)       
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     
Всичко временни безлихвени заеми:       
        
IV. Депозити и средства по сметки       
Остатък от прдходния период (9501 до 
9506)(+)         
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00       
        
Разходи       

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     
Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00     
Задължителни осиг.вноски от 
работодатели 05-00     
Издръжка 10-00 60000 60000   
Стипендии 40-00     
Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00     
Придобиване на дълготрайни активи и 
основен 
ремонт (от&51 до &54) 51-54 1130000 1130000   
Капиталови трансфери 55-00       
 
                    С П Р А В К А  
За размера на просрочените задължения за 2019 год.,  които ще бъдат разплатени през 2020 

год. и просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година 
 
1. Просрочени задължения през 2019 год. са в размер на 9 468 лв.   
2. Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през 2020 год.  са в размер на 725 лв. 

и са от наеми на общинско имущество. 
 
 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п/                               КМЕТ ОБЩИНА: /п/ 
                               Р. ПЕТРОВА                                               А. ДОБРИЧОВ      
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МОТИВИ: Общинският съвет приема бюджета на Община Чупрене в изпълнение на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 год., при спазване на  
разпоредбите на Закона за публичните финанси. 

 
 
Г-н Станков изтъкна мотивите си за гласувал „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, тъй като не е 

доволен от дадените отговори на въпросите, които е поставил. 
Г-жа Суйкова също даде своите мотиви за гласуване „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,  в частта 

Капиталови разходи, тъй като не са заложени средства за ремонт на покрива на училището в 
с.Чупрене. 

 
Т.13 от дневния ред: Разни. 
Г-н Анжело Добричов уведоми присъстващите за организацията по честване на 

предстоящия празник Трифон Зарезан в отделните населени места в общината. Също така 
информира съветниците, че има набрани 46000лв. от отчисленията на такса битови отпадъци 
в РИОСВ Монтана, които могат да се разходват за сметосъбиране - контейнери за разделно 
събиране на отпадъците или за сметоизвозваща техника. Този въпрос може да се реши с 
искане до РИОСВ Монтана след приемане на решение от Общински съвет. 

Г-н Иван Велков осведоми присъстващите, че е получил оплаквания от жители на 
Средогрив, че не са допускани в местния Клуб на пенсионера за провеждане на мероприятия. 
Лицето, което стопанисва Клуба вземало еднолично решения кой и кога да ползва клуба. 

Г-н Добричов се ангажира за решаване на този проблем по места с кметските 
наместници, защото подобни ситуации има и в другите населени места. 

Г-жа Вълчинова помоли да се обърне сериозно внимание на електрическото табло в 
училището в с.Горни Лом, тъй като често се получават аварии и е опасно както за децата, 
така и за пожарната безопасност на сградата. 

Г-н Добричов отговори, че вече има официално писмо от директорката на училището 
и ще се предприемат съответните мерки. Проведени са разговори с ЧЕЗ, които са се 
ангажирали с отстраняване на проблема, но в момента все още се отстраняват авариите, 
причинени  вследствие на падналия сняг. 

Г-н Илиян Тонин предложи отстраняване на изсъхнали и изпочупени дървета по 
протежение на пътя от Чупрене към Търговище и съответно засаждане на нови, въпреки че 
преди няколко години са засаждани млади фиданки, но те не са оцелели от недобросъвестно 
пуснати животни. 

Г-н Богомил Станков направи питане за предоставения от община Чупрене училищен 
автобус на община Белоградчик. Той изрази мнение, че това е незаконно. 

Г-н Добричов отговори, че е разговарял с кмета на Белоградчик. Има вариант веднага 
автобусът да бъде върнат в Чупрене, но в този случай учениците от нашата община, които 
ходят на училище в Белоградчик няма да има с какво да пътуват. Община Белоградчик се 
грижи за поддръжката, горивата и другите разходи по автобуса. 

Г-жа Ленка Суйкова предложи да се внесе за разглеждане от Общинския съвет 
предоставяне за ползването на автобуса от община Белоградчик до края на учебната година. 

Г-жа Радостина Ранчинска направи питане защо до момента не са внесени за 
разглеждане материалите за годишния план за паша за отдаване под наем на земеделски 
земи, общинска собственост. 

Г-н Велков обясни, че поради иззетия от Прокуратурата харддиск на служба 
Общинска собственост, не е имало възможност за подготвянето на материалите, но дискът 
вече е върнат и би трябвало в най-скоро време да има развитие по въпроса. 
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Г-н Адриан Маринов постави следните въпроси: възможности за доставка на интернет 
в с.Върбово; свободно работно място в ЦНСТПЛПР - Върбово, след пенсиониране на 
служител там. 

Г-н Добричов пое ангажимент да разговаря с фирмата-доставчик на интернет и 
възможностите й за предоставяне на такъв във Върбово. Относно освобождаването на 
работно място в социалната услуга ще проведе разговор с управителя г-н Николов. 
 
            Няма други въпроси. 
 
            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.50 часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / И.Велков / 
 
  
 

 
  


