
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №120 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

             ОТНОСНО: Предложение за  отмяна на Решение №119, взето с Протокол №18 от 

18.12.2020 год., като незаконосъобразно   

 

 

 

 

                I.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  Решение № 

119, взето с Протокол № 18 от 18.12 2020 год. на заседание на Общински съвет Чупрене, 

като незаконосъобразно, поради липса на фактически и правни основания.  

  

                МОТИВИ: Общинският съвет отменя Решение №119/18.12.2020 год. поради 

липса на конкретно правно основание от специален по отношение на ЗМСМА закон, 

регламентиращ правомощията на общинския съвет за вземане на решението, което да 

кореспондира с разпоредителната му част. 

 

 

    ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  

 

 

Гласували 10 съветника: 

 

„ЗА” - 10 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0  

 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ / 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №121 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: Предложение за Създаване на нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“, държавно –делегирана дейност 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1 т.7 от ЗМСМА, 

чл.25, ал. 1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за социалните услуги и чл. 83, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за социалните услуги,  Общински съвет Чупрене: 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена специализирана 

социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение № 790 от 30.10.2020 

г. на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности 

за натурални и стойностни показатели – 11 потребители за 2021 година, общ размер на 

средствата 43835 лв. и брой асистенти - 4. 

3. Услугата да се администрира от лицата, които изпълняват Механизма за 

лична помощ съгласно Закона за личната помощ и е част от Общинска администрация 

Чупрене, адрес – с.Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55. 

4. Възлага на Кмета на Община Чупрене да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

Мотиви: Увеличаване възможността за равен достъп до социални услуги, 

отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, гарантиране на качеството и 

ефективността на социалните услуги, правото на всяко лице на подкрепа за живот в 

домашна среда и в общността, насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на 

подкрепа на лицата в Община Чупрене. 

Социалната услуга е включена в Решение № 790 от 30 октомври 2020 година на  

Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели за съответната година – функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“ от цитираното Решение на Министерски съвет. 

Съгласно приложеното заявление по чл.78, ал.1 от ППЗСУ и доказателствата по 

чл.78, ал.2 от ППЗСУ, представени от община Чупрене, се установява обществена 

необходимост от създаване на социална услуга „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ в община 

Чупрене. 

Приложение: Заповед № 0091 от 07.01.2021 г. на Изпълнителния директор на 

Агенцията  за социално подпомагане 

  

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  

Гласували 9 съветника: 

„ЗА” - 9 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    /И. ВЕЛКОВ  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

РЕШЕНИЕ №122 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: Предложение за вземане на решение за даване на съгласие за 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

и в изпълнение на Изисквания за кандидатстване по процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, Общинският съвет – Чупрене:  

1. Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в 

условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане. 

2. Упълномощава Кмета на Община Чупрене да предприеме всички необходими 

действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, както и да извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението 

на настоящето решение.  

МОТИВИ: С продължаване предоставянето на топъл обяд по Операция 

BG05FMOP001- 5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” ще се 

отговори на преките нужди на лица от групи с повишен риск от заразяване – лица без 

доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената 

икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични 

увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; 

лица под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат 

близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е 

установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична 

обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. С 

предоставянето на услугата ще се подобри качеството им на живот в условията на 

пандемичния взрив на заболяването от вируса СОVID-19. Идентифицирана е голяма нужда 

от предоставянето на този тип социална услуга, в контекста на създалата се епидемична 

ситуация в страната.  

 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  

Гласували 9 съветника: 

„ЗА” - 9 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА“. 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              /И. ВЕЛКОВ  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №123 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

ОТНОСНО: 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 2021 год.  

 
 

І. 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 население 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. 
 

 
 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 
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Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №124 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

 

ОТНОСНО: 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 
2021 год. 

 
 

І. 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. 

 
 
 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 
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Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  

 

 
 
 



 
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №125 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за приемане на  Програма за управление и разпореждане 
с имоти, общинска собственост за 2021 год. 

 
 
 

І. На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет приема 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год. 

Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнението на програмата. 
 
 ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  
 
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №126 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно отдаване за ползване сграда в полза на 
„МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново 
и Ружинци”   

 
 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински 
съвет – Чупрене: 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години на 
многофункционална сграда – частна общинска собственост, както следва: едноетажна 
масивна сграда – гостилница, намираща се на адрес: с.Чупрене, ул.Асен Балкански №42, 
актувана с акт за общинска собственост №1521/23.04.2020г и идентификатор на имот – ПИ 
81757.500.566.2,  на „Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – 
Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”, за целите на проект 
„Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ 
"МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги 
Дамяново и Ружинци", код на процедурата: BG06RDNP001-19.476,  подмярка 19.1“Помощ 
за подготвителни дейности в частта малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,  
с цел реализиране на подготвения проект, с който се цели подреждането на музейна сбирка 
в с.Чупрене за популяризирането на местните традиции и обичаи. 

  2. Допуска предварително изпълнение по чл.60, ал. 1 от АПК. 
 

   МОТИВИ: Реализиране на проект „Съхраняване и популяризиране на местните 
обичаи и традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - 
КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", като по този 
начин ще се популяризират местните традиции и обичаи.“,  целта е създавене на 
постоянна музейна експозиция  ”Бит и култура на турлаците” в Чупрене. Експозицията 
ще представя културата, историята, бита и традициите на община Чупрене, чрез снимков 
и документален материал, както и автентични веществени експонати. Предложението за 
предварително изпълнение се налага с оглед крайния срок за кандидатстване по подмярка 
19.1“Помощ за подготвителни дейности“ в частта малки пилотни проекти на мярка 19 „ 
Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 г. и изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 
19.1 "Помощ за подготвителни дейности", който е 01.02.2021г. 

 
    Приложение: Актуално състояние на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА 

ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци"; 
Скица на сграда № 15-479337-12.07.2018г.; Акт №1521 за частна общинска собственост. 
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ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  

 

 
 
 



 
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №127 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

ОТНОСНО: .Предложение за съфинансиране на проектно предложение на „МИГ – 
Западна Стара планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и 
Ружинци” 

 
 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Чупрене 

 
Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие Община Чупрене да предостави съфинансиране в размер до 
1560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) на „Местна инициативна група – Западна 
Стара планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци” 
преди подаване на проектното предложение „Съхраняване и популяризиране на местните 
обичаи и традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - 
КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", по подмярка 
19.1“Помощ за подготвителни дейности в частта малки пилотни проекти на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 г.             

   2.При не одобрение на проектното предложение, сумата от 1560 лв. (хиляда 
петстотин и  шестдесет лева) да бъде върната по сметка на Община Чупрене. 

   3. Допуска предварително изпълнение по чл.60, ал. 1 от АПК. 
 

   МОТИВИ: Реализиране на проект „Съхраняване и популяризиране на местните 
обичаи и традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - 
КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", като по този 
начин ще се популяризират местните традиции и обичаи.“,  целта е създавене на постоянна 
музейна експозиция  ”Бит и култура на турлаците” в Чупрене. Експозицията ще представя 
културата, историята, бита и традициите на община Чупрене, чрез снимков и документален 
материал, както и автентични веществени експонати. Предложението за предварително 
изпълнение се налага с оглед крайния срок за кандидатстване по подмярка 19.1“Помощ за 
подготвителни дейности“ в частта малки пилотни проекти на мярка 19 „ Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
и изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за 
подготвителни дейности", който е 01.02.2021г. 

 
Прилагам: Актуално състояние на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - 

КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци"; 
 

 
 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  



 
 
 
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  

 

 
 
 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №128 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за Приемане на Отчета на План сметката за приходите и 
разходите на такса Битови отпадъци за 2020 год.   

 
 
 

І. На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 от ЗМДТ 
Общинския съвет приема Отчета на План – сметката за приходите и разходите на такса 
”Битови отпадъци” за 2020 год.: 

 
                                                                                                     / в лева/ 
Наименование на приходите и разходите План 

2020 
год. 

Отчет 
2020 

год. 
І.Приходи 71000  72913 
1.От такса за битови отпадъци 85000  73068 
2.Отчисления по ЗУО             -29000             -15155 
3.§6101 -РИОСВ              15000               15000 
ІІ.Разходи дейност „Чистота” 76000  66807 
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    16000 14582 
2.Чистота на териториите за обществено 

ползване 
4000 3650 

3.Други разходи : 56000  48575 
 -за численост на персонала 3 бр. – заплата, 

осигурителни плащания,условия на труд,обезщетение 
 

36000 
 

26795 
 - застраховки и данъци 0 6397 
 - резервни части и др. материали/вкл.ППР 

проект рекулт.сметище, закупуване камион 
сметоизвозване 

 
20000 

 
15383 

 
      МОТИВИ: Настоящето предложение са внася в изпълнение на разпоредбите на 

ЗМДТ за разглеждане и приемане от Общинският съвет Чупрене на  отчета на План – 
сметката за приходите и разходите на такса ”Битови отпадъци” за 2020 год. 

 
 

  
 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  

 

 
 
 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №129 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на План сметката за приходите и разходите на такса Битови 
отпадъци за 2021 год. 

 
 

І. І. На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и  чл.67 от 
ЗМДТ и чл.15, и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Чупрене, Общинския съвет приема План – 
сметката за приходите и разходите на такса ”Битови отпадъци” за 2021 год., в лева: 

 
 
Наименование на приходите и разходите План 

2021 год. 
Отчет 
2021 год. 

І.Приходи 47000   
1.От такса за битови отпадъци 81000   
2.Отчисления по ЗУО             -34000  
ІІ.Разходи 47000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    13000  
2.Чистота на териториите за обществено ползване 4000  
3.Други разходи : 30000   
- за численост на персонала 3 бр. – заплата, 

осигурителни плащания, 
 

30000 
 
 

 - застраховки и данъци 0  
 - резервни части и други  0  

 
 

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

 
      МОТИВИ: Настоящето предложение са внася в изпълнение на разпоредбите на 

чл.62 до чл.71а от ЗМДТ за разглеждане и приемане от Общинският съвет Чупрене на  План 
– сметката за приходите и разходите на такса ”Битови отпадъци” за 2021 год. 

 
  
 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  

 

 
 
 



 
 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 
РЕШЕНИЕ №130 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 
 

ОТНОСНО: Предложение за одобряване на начина за ползване на реализирания  
преходен остатък в края на 2020 година 

 
 

І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.46 ал.1 от ПМС №408/23.12.2020 год. 
за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 год., 
Общинския съвет одобрява реализираните в края на 2020 год. икономии от средства за 
финансиране на делегираните от държавата дейности и от местните дейности, в размер на 
1 317 075 лв.,  да се използуват за финансиране на същите дейности през 2021 год., както 
следва: 

 
№ 

по ред 
 

ДЕЙНОСТИ 
 

СУМА / ЛВ. 
 ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 317 075 

1. ИРО Чупрене 17 000 
2. Детска градина Чупрене                           7 000 
3. Детска градина Горни Лом                       16 000 
4. Основно училище Чупрене 41 821 
5. Основно училище Горни Лом 66 685 
6. Регионална програма Чупрене                 665 
7. Лична помощ                              13 075 
8. ЦНСТ Долни Лом 36 266  
9. ЦНСТ Репляна 31 251  

10. ЦНСТ Върбово 72 283  
11. Защитено жилище Чупрене 15 029 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 000 000 
1. Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа 
 

1 000 000 
 ВСИЧКО: 1 317 075  

 
 
     МОТИВИ: Нормативни изисквания за начина на ползване на преходния 

остатък, реализиран в края на годината от делегираните от държавата дейности и от местни 
дейности, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси и Постановление №408 
от 23.12.2020 год. за изпълнение на ДБ на Република България за 2021 год. 

 
 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 
  
 
 
 
 



 
 
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 

 
 
 
 
                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  
 

 
 
 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №131 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за финансиране на дейности за осигуряване на 
проводимост на речните легла на територията на община Чупрене, чрез планиране и 
организиране почистването им от смесени битови отпадъци, образувани от населението 

 
 

І. На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с § 58 и § 60 от ЗИД на 
ДОПК, / в сила от 01.01.2021 год./, Общинският съвет Чупрене разрешава да се използват 
5 000 лв. / пет хиляди лв./ от направените отчисления от Община Чупрене по реда на чл.60 
и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, по банкова сметка за чужди средства в 
РИОСВ Монтана, за  финансиране на дейности по осигуряване на проводимостта на 
речните легла на територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране 
почистването им от смесени битови отпадъци, образувани от населението. 

 
МОТИВИ: Извършване на дейности за осигуряване на проводимост на речните 

легла на територията на община Чупрене , чрез почистването им от смесени битови 
отпадъци  

 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №132 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 от 28.01.2021 ГОДИНА 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за одобряване на общата  численост и структурата на 
Общинската администрация  на Община Чупрене 

 
 

І. На основание чл.21 ал.1 т. 2 от ЗМСМА и т.11 от РМС № 790 от 30 октомври 
2020 год. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойностни показатели през 2021 год., Общинския съвет НЕ ПРИЕМА внесеното 
предложение за одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация 
в Община Чупрене, считано от 01.01.2021 год. 
 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение . 

  
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

 
„ЗА” - 3 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 6 гласа 
  

              Предложението НЕ се приема, тъй като не са изпълнени разпоредбите на чл.27, 
ал.4 от ЗМСМА. 
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