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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ЧУПРЕНЕ 
 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

От Иван Весков Велков 

Председател на ОбС Чупрене 

 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за 

второ полугодие на 2020 год. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 
 

 
Представям Ви за разглеждане Отчет за дейността на Общински съвет Чупрене 

за второ полугодие на 2020 год. Моля за Вашето РЕШЕНИЕ: 

 

„На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.27 ал.6 от ЗМСМА, Общинският 

съвет Чупрене приема Отчета за дейността на съвета и неговите комисии за второ 

полугодие на 2020 година. 

 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Отчет за дейността на общинския 

съвет и неговите комисии за  2020 год., във връзка с изискванията на чл.27 ал.6 от 

ЗМСМА.” 

  

 

 

 

 

С уважение, 
ИВАН ВЕЛКОВ 
Председател ОбС Чупрене 

 

 

 



 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е 

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 
 

 

О     Т     Ч     Е     Т 
ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

ЗА ПЕРИОДА НА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ , 
 

         Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет 

изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на 

неговите комисии. 

                   През второто шестмесечие на 2020 год. са проведени 5 заседания на 

Общинския съвет, вкл. едно извънредно. /в отчета не е включено заседанието от дата 

18.12.2020 год./ Отсъствията от заседание на общински съветници са 4 на брой, по 

уважителни причини и отпуск по болест. 

                   За този срок са взети 29 бр. решения. /от Протокол №13 до Протокол № 17 

вкл./  

                   По – важни решения, които е вземал Общинският съвет през периода са 

свързани с управлението на общинския бюджет, законност и актуализация на 

нормативната уредба на общината, управление на общинската собственост, 

кандидатстване по оперативните програми, управление на социалните  дейности и др. 

                   Приета бе нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда 

за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене, тъй 

като действащата до момента не съответстваше на актовете от по висока степен.  

        Приети бяха решения относно включването на двете детски градини и двете 

училища от общината в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 

2020/2021 год., като по този начин същите ще получат допълнително финансиране. 

       Бе прието решение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на двата 

язовира – общинска собственост. За поддържането на язовирите бяха необходими 

много средства, а общината не разполага с такива от собствени приходи за тази цел. 

                   Комисиите провеждаха редовно своите заседания и излязоха със 29 бр. 

становища: 

                   Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика 

и енергетика – 6 бр. 

                   Комисията по  законност, обществен ред, административно обслужване, 

ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – 10 бр. 

                   Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове – 8 бр. 

                   Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, 

спорт, туризъм и вероизповедание – 5 бр. 

                  Бюджета на Общинския съвет за 2020 год. е 75 500 лв. Усвоени до 30.11.2020 

год. са 69 804 лв., като в отчет не са включени полагащите се възнаграждения за м. 

Ноември и м.Декември: 

 

 



 

/в лева/ 

Параграфи-наименование Годишен план 2020 год. Отчет към 30.11.2020 год. 

Заплати по трудови 

правоотношения                 

 

20 400 

 

20 783 

Възнаграждения общ. 

съветници                        

 

40 080 

 

36 645 

Осигурителни плащания 

общо                               

 

11 690 

 

11 038 

Издръжка - общо 3 330 1 338 

Всичко: 75 500 69 804 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:                               И. ВЕЛКОВ 
 


