
 

 

 

 

 

 

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 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 30/23.12.2021 г. 

 
 

Днес, 23.12.2021 год. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се проведе заседание 

№ 30 на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 11 (единадесет) общински съветници.  

На заседанието присъстват: г-н Анжело Добричов - Кмет на Община Чупрене, г-жа Мария 

Тодорова – Зам. кмет на Община Чупрене, г-н Асен Джунински - Секретар на Община Чупрене, г-жа 

Ирена Дочева – лице подпомагащо с правни консултации Общинския съвет, общински служители, 

кметове и кметски наместници. 

Заседанието бе открито в 09.30 часа от г-н Иван Весков Велков - Председател на Общински 

съвет Чупрене. 

Редовното заседание бе ръководено от г-н Иван Весков Велков – Председател на Общински 

съвет – Чупрене, който обяви, че на днешното заседание има кворум и може да започне работа.   

Г-н Иван Велков внася предложение за провеждане на днешното заседание № 30 на Общински 

съвет Чупрене в сградата на Община Чупрене, намираща се на ул. „Асен Балкански” № 55 на третия етаж 

в Заседателната зала, поради невъзможност заседанието да се проведе на предварително обявеното място 

в сградата на Читалището на Община Чупрене поради извършвани неотложни ремонтни дейности, като  

предлага следното: Днешното заседание № 30 на Общински съвет Чупрене да бъде проведено в сградата 

на Община Чупрене, намираща се на ул. „Асен Балкански” № 55 на третия етаж в Заседателната зала. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували  11 (единадесет) съветника –„ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

 Във връзка с обявената епидемична обстановка, Председателят предложи заседанието да се 

проведе при „закрити врати”. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували  11 (единадесет) съветника –„ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

 Г-н Велков предоставя на вниманието на общинските съветници включването на две нови 

предложения в дневния ред, съответно като т. 7 и 8, получени в последния момент, които следва да бъдат 

разгледани поради неотложност. 

 

1. Изменение на Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г. 

      2. Участие на ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ като партньор в изпълнението на проектно 

предложение „Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране нормотворческата 
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дейност на общинските съвети“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“,  с краен срок за кандидатстване: 17.01.2022 г., 17:00 ч. 

 

 Предложението за добавяне на предложенията като т. 7 и т. 8 към дневния ред бяха подложени 

на гласуване.  

Гласували  11 (единадесет) съветника –„ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

Председателят прочете новия проект на дневния ред, както следва: 

 1. Участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за 

активно лечение „Света Петка””АД гр. Видин. 

2. Вземане на решение за подаване на заявление до РИОСВ – Монтана, за използване на 

средства по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците. 

3.  Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2021 г. 

4.  Закупуване на дезинфектиращи уреди за борба с COVID – 19. 

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за първо 

полугодие на 2021 г. 

6.  Приемане актуализация на бюджета на община Чупрене за 2021 г. 

7.  Изменение на Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г. 

      8. Участие на ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ като партньор в изпълнението на проектно 

предложение „Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране нормотворческата 

дейност на общинските съвети“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“,  с краен срок за кандидатстване: 17.01.2022 г., 17:00 ч. 

9. Разни 

 

 Новият проект на дневния ред бе подложен на гласуване:  

 

Гласували  11 (единадесет) съветника - „ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Новият дневният ред се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

 

Точка 1 от дневния ред: Участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна 

болница за активно лечение „Света Петка”” АД гр. Видин.  

 

Г-н Велков разяснява, че това е стандартна процедура и дава предложение г-жа Ранчинска да 

представлява Общински съвет Чупрене пред общото събрание на акционерите. 

 

Дава думата на г-жа Ранчинска за становище на комисията: Комисията подкрепя внесеното предложение 

с 3/ три /гласа – „ЗА”. 

 

Г-жа Ранчинска дава отвод при гласуването. 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 



 

 

 

 

 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ОТВОД” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  10 (десет) съветника - „ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с 10 (десет) гласа – „ЗА”. 

 

 

 

  

               РЕШЕНИЕ № 204 
 

 

Относно: Участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 

лечение „Света Петка”” АД гр. Видин  

 

 
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон, във връзка с постъпило 

Писмо с вх. ОбС № 345 - 121/03.12.2021 г. от Изпълнителния директор на „МБАЛ „Света Петка”” АД гр. 

Видин, Общински съвет Чупрене определя да бъде представляван от общинския съветник Радостина 

Александрова Ранчинска в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Петка”” АД гр. 

Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119, което ще се проведе на 30.12.2021 г. от 11,00 часа, на адреса на 

управлението, в кабинета на изпълнителния директор на дружеството /резервна дата 13.01.2022 г. от 

11,00 часа на същото място и при същия дневен ред/ и да гласува, както следва, при следния дневен ред: 

 

1.  Приемане на „Бизнес програма за развитието на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин за периода от 

2021 г. до 2023 година”. 

 Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема „Бизнес програмата за развитието 

на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин за периода от 2021 г. до 2023 година”  - ДА.  

 

 Мотиви: Постъпила е покана с вх. ОбС № 345 - 121/03.12.2021 г. от Изпълнителния директор на 

„МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин, с което акционерите се поканват да вземат участие в извънредно 

общо събрание, при обявен в поканата дневен ред. Общински съвет - Чупрене трябва да вземе решение, с 

което да определи свой представител в Общото събрание на акционерите на дружеството и начина, по 

който да гласува по дневния ред. 

 

Точка 2 от дневния ред: Вземане на решение за подаване на заявление до РИОСВ – Монтана, за 

използване на средства по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов за разяснение. 

Г-н Добричов: Предполагам че сте се запознали с материала. Имаме определена сума от 13 934 лв., която 

може да се използва само за проект за рекултивиране на старото депо. Ако не бъде прието това 

предложение средствата ще бъдат загубени. Има срокове и предложението ми е да се гласува. Тези пари 

биха стигнали. 

Г-н Николов: С наши пари ли трябва от отчисленията от сметоизвозването да правим рекултивиране на 

сметището?  

Г-н Велков добави, че много общини са се възползвали от държавни средства, а именно по проекти. 

Община Белоградчик кандидатства по прогама ПУДОС, с които средства направиха рекултивация 

доколкото ми е известно. Община Димово също с държавна помощ. Само нашата община не взе 

държавна помощ. Каква е причината? 

Г-н Николов се обърна и каза, че причината е че някой пак не си е свършил рабатата. 

Г-н Добричов отговори: Възможно и ние да имаме вина. 



 

 

 

 

 

Г-н Добричов: Парите бяха 182 000 лв. по проект, но сметището беше в частни имоти. Чакаме 

отчуждението и много скоро ще се случи. От министерството не одобриха линейния график 17000 от 

РИОСВ. 

Г-н Николов: Дали не е административна грешка на Общината? 

Г-н Добричов: От 2019г. е започнало отчуждаването и се разводни доста, но трябва да усвоим тези 17000 

лв.  

Г-н: Джунински: Четирима експерти от РИОСВ проверявали сметището. Проблема са частните терени. 

Взимани са  проби от вода –всичко е перфектно, замърсяване няма. 

Г-н Добричов: Тези пари са си наши и могат да се използват само за сметището. 

Г-н Джунински: Сметищата на другите общини са на общински имоти, не може на частни имоти. 

Г-жа Тодорова: Не го гласувайте – ще има наказателна процедура и ще изгубим парите. 

Г-жа Суйкова: Да не спъваме общината – да й дадем шанс малко да живне. 

Г-жа Вълчинова: Всяко село е имало сметище превърнато  в регионално депо и не е проверявано дали 

имотите са частни или общински. Защо се запъвате и не гласувате? 

Председателят Иван Велков дава 15 минутна почивка за изясняване на въпроса и за работа на 

постоянните комисии по разглеждане на допълнителните точки от дневния ред. 

 

Г-н Велков провежда разговор на високоговорител в присъствието на общинските съветници с г-жа 

Деница Славкова – директор РИОСВ Монтана за изясняване във връзка с чл.60 от ЗУО, която уточни че 

тези средства могат да се използват и за други цели единствено само с разрешение на общински съвет, но 

не и за закупуване на автомобили за представителна цел. 

Заседанието продължи своята работа след 15 минутната почивка. 

Г-н Велков: Отново ни подвеждат. Тези пари могат да се натрупват, а не се губят и могат да се използват 

и за други цели. 

Г-н Добричов: Съжалявам че ви подведох- не знаех,че са разделени. 

Г-жа Дочевa: Член 60, ал. 1 от Закона за управление за отпадъците се отнася до задължението на всеки 

собственик на депо да преодостави обезпечение за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци 

чрез депониране. 

Г-жа Ранчинска: След като една година е загубено време, хайде да се гласува, само ние сме останали в 

това и да не се упреква старо и ново ръководство.  

Г-н Велков: Нека предложенията да са по-обширни и подплатени с документи. 

Г-жа Суйкова: Общинския съвет няма доверие на кмета. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Вълчинова да прочете становището на комисията: Комисията подкрепя 

внесеното предложение с 2/два/ гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  11 (единадесет) съветника – „ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0  

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа – „ЗА”. 

 

 

                                                                     РЕШЕНИЕ № 205 

 

  



 

 

 

 

 

ОТНОСНО:  Вземане на решение за подаване на заявление до РИОСВ - Монтана, за използване 

на средства по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 
Дава съгласие за подаване на заявление до РИОСВ - Монтана, за използване на средствата по 

чл.60 от Закона за управление на отпадъците. 

 

Мотиви: Изпълнението на средствата, внесени по чл.60 на Закона за управление на отпадъците 

за Старо депо за неопасни ТБО – Чупрене в размер на 13 934,32 лв. с ДДС, представляващи отчисления 

по чл.3, ал.1 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, внесени от Община Чупрене, да 

бъдат разходвани за изпълнението на дейността по проект: „Рекултивация  на старо депо за неопасни 

ТБО на Община Чупрене, чрез извозване на регионално депо, находящо се в ПИ 73612.94.18 – частна 

собственост; ПИ 73612.94.20 – частна собственост; ПИ 73612.94.21 – частна собственост и ПИ 

73612.94.22 – частна собственост, урегулирани в УПИ I – 51, 52, 53, 54 – за възстановяване на 

рекултивация, квартал 94 по плана на с. Търговище, общ. Чупрене, обл. Видин“. 

  

Точка 3 от дневния ред: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2021 год. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов за разяснение на предложението. 

Г-н Добричов: Направените разходи са приоритет, някои от които не са изпълнени до края на годината. 

Плащането на стари задължения е приоритет. Например споразумението на ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ 

ЧУПРЕНЕ 2021” за 134 000 лв., които предлагам да се платят от капиталовите, имаме и разрешение от 

Министерство на финансите. Г-н Добричов запозна Общинския съвет с писмо № 01-17-06/16.12.2021 г. 

относно извършване на плащане в размер на 134 535,33 лв. като прочете съдържанието на писмото. 

Г-н Велков: Тези писма не ги получихме навреме, когато е подписано споразумението. Не ни събрахте да 

ни уведомите за стари задължения  и поемането на този стар дълг от Вас. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска да прочете становището на комисията: Комисията подкрепя 

предложението с 3/три/ гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ПРОТИВ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ПРОТИВ” 

Валери Милчов Белясин „ПРОТИВ” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ПРОТИВ” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ПРОТИВ” 

Цветан Ангелов Николов „ПРОТИВ” 

  

 

Гласували  5 (пет) съветника- „ЗА”  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 6 (шест)  

 

Предложението не се приема с 5 (пет) гласа – „ЗА”, 6 „ПРОТИВ” и 0 „въздържали се”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Точка 4 от дневния ред: Закупуване на дезинфикциращи уреди за борба с пандемията COVID-19. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов за разяснение по предложението. 

Г-н Добричов: Отпуснати са 103 000 хил. лева за борба с COVID-19. До края на годината трябва да бъдат 

усвоени  23  000 лв. Има предложение да се закупят парочистачки. 

Г-н Николов: Разходите за храна не са рационални. Има ултравиолетови лампи или нещо друго да се 

закупи. 

Г-н Добричов: Нашата община е работила през цялото време за разлика от други общини. Затова са 

дадени, за стимул на служителите. 

Г-н Велков: Нашата община не е готова за онлайн работа. Може да се закупят компютри или 

пречистватели за въздух. 

Г-жа Суйкова: Нашият въздух е чист и няма нужда от такива пречистватели. 

Г-н Маринов: Това няма значение.Тези пречистватели са с 99%  успеваемост срещу COVID-19. 

Г-жа Вълчинова: Всеки човек е доволен от тези 80 лв. 

Г-н Николов: Няма проблем, но да не са от тези пари за COVID-19.  

Г-н Велков дава думата на г-н Станков за прочитане на становището на комисията. Комисията подкрепя 

предложението с 2 /два /гласа – „ЗА”. 

Г-н Велков попита има ли друго предложение към становището на г-н Станков по т. 4 от дневния ред. 

След което г-н Велков направи предложение към Общинския съвет за изменение на предложението, като 

Общински съвет разреши да бъдат отпуснати от сумата 21 903 лв. единствено само 5000 лв. за 

закупуването на дезинфектиращи материали за нуждите на общинска администрация, второстепенните 

разпоредители и детските градини в Община Чупрене.  

 

Премина се към гласуване на предложението на г-н Велков. 

 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ПРОТИВ” 

Георги Милчев Йокин  „ПРОТИВ” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ПРОТИВ” 

Ленка Сандова Суйкова „ПРОТИВ” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували 7 (седем) съветника - „ЗА”  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 4 (четири)  

Предложението се приема с 7 (седем) гласа – „ЗА”. 

 

 

                                                                РЕШЕНИЕ № 206 
 

 

                     ОТНОСНО: Закупуване на дезинфикциращи уреди за борба с пандемията COVID-19. 

 

                    На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси и в изпълнение на Постановление № 326 на Министерския съвет от 12 октомври 

2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г., 

  
 

Общински съвет Чупрене взе следното РЕШЕНИЕ: 

 



 

 

 

 

 

 Общински съвет Чупрене разрешава разходи за закупуването на дезинфектиращи материали за 

общинска администрация, второстепенните разпоредители и детските градини в Община Чупрене, на 

обща стойност 5 000 лева. 

 

Точка 5 от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 

първо полугодие на 2021 година. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов за разяснения по презложението. 

Г-н Добричов: Ако имате въпроси се обърнете към гл. счетоводител. 

Въпроси няма. 

Г-н Велков дава думата на г-н Маринов за становище на комисията: Комисията  подкрепя предложението  

с 3 /три/ гласа –„ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  11 (единадесет) съветника - „ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0  

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа – „ЗА”. 

 

 

            РЕШЕНИЕ № 207 

 

                     ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 

първо полугодие на 2021 година  

 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125 и чл. 126 от Закона за публичните 

финанси Общинския съвет Чупрене приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от 

Европейския съюз за първо полугодие на 2021 година, както следва:                                                                                             
 

 

I. ПРИХОДИ, 

ПОМОЩИ И 

ДАРЕНИЯ  

602 500 233 264 0 233 264 0 
 

§§ 01 - 48 
      

1. Данъчни приходи 111 000 40 242 0 40 242 0 
 

§§ 01 - 20  
      

2. Други приходи 491 500 193 022 0 193 022 0 
 

§§ 24 - 42 
      

2.1 Приходи и доходи от 

собственост  
293 000 152 981 0 152 981 0 

 
§24 

      

в т. ч. вноски от приходи на 0 0 0 0 0 
 

под.§ 24-01 
      



 

 

 

 

 

държавни и общински 

предприятия и институции 

нетни приходи от продажба 

на услуги, стоки и продукция 
250 000 137 483 0 137 483 0 

 
под.§ 24-04 

      

приходи от наеми на 

имущество и земя  
43 000 15 498 0 15 498 0 

 

под.§§ 24-05 и 24-

06       

2.2 Приходи от такси 143 500 67 655 0 67 655 0 
 

§§ 25 - 27 
      

2.3 Глоби, санкции и 

наказателни лихви  
0 2 033 0 2 033 0 

 
§28 

      

2.4 Други неданъчни 

приходи  
-45 000 -29 647 0 -29 647 0 

 

§§ 36 - 37 и §§ 41 

- 42       

2.5 Постъпления от 

продажба на нефинансови 

активи 

100 000 0 0 0 0 
 

§ 40 с 

изключение на 

под.§ 40-71 
      

3. Помощи и дарения от 

страната 
0 0 0 0 0 

 
§ 45  

      

4. Помощи и дарения от 

чужбина 
0 0 0 0 0 

 
§§ 46 - 48  

      

II. РАЗХОДИ  5 435 604 2 121 427 1 211 896 907 135 2 396 
 

§§ 01 - 57 
      

1. Персонал 2 517 632 1 162 961 1 017 013 143 552 2 396 
 

§§ 1 - 8 
      

1.1. Заплати и 

възнаграждения за 

персонала, нает по трудови 

и служебни прав.  

1 761 837 766 723 691 401 75 322 0 
 

§ 01 
      

1.2. Други възнаграждения и 

плащания за персонала  
339 130 214 429 163 968 48 828 1 633 

 
§ 02 

      

1.3. Осигурителни вноски 416 665 181 809 161 644 19 402 763 
 

§§ 05 и 08 
      

2. Издръжка  1 551 772 364 577 137 602 226 975 0 
 

§§ 10; 19; 46 
      

3. Лихви  20 000 7 619 0 7 619 0 
 

§§ 21 - 29 
      

в т. ч. външни  0 0 0 0 0 
 

§§ 25 - 28; 29-

69/29-70 и 29-92        

4. Социални разходи, 

стипендии 
680 180 180 0 0 

 
§§ 39 - 42 

      

в т. ч. стипендии 0 0 0 0 0 
 

§ 40 
      

5.Субсидии  103 356 57 101 57 101 0 0 
 

§§ 43 - 45 
      

6. Придобиване на 

нeфинансови актииви 
1 222 164 528 989 0 528 989 0 

 
§§ 51 - 54 

      

7. Капиталови трансфери 0 0 0 0 0 
 

§ 55 
      

8. Предоставени текущи и 

капиталови трансфери за 

чужбина 

0 0 0 0 0 
 

§ 49 
      



 

 

 

 

 

9. Прираст на държавния 

резерв и изкупуване на 

земеделска продукция  

0 0 0 0 0 
 

(+ § 57 - под.§ 40-

71)       

в т. ч. плащания за 

попълване на държавния 

резерв 

0 0 0 0 0 
 

под.§;57-01 
      

постъпления от продажби на 

държавния резерв (-) 
0 0 0 0 0 

 
(-)под.§ 40-71 

      

10. Резерв за непредвидини 

и неотложни разходи 
20 000 0 0 0 0 

 
§;00-98 

      

III. Трансфери 3 566 029 1 846 278 1 620 321 225 957 0 
 

§§ 30 - 31; 32; 60 - 

67; 69; 74 - 78        

1. Трансфери от/за ЦБ за/от 

други бюджети  
3 600 029 1 723 136 1 477 380 245 756 0 

 
§§ 30 - 31; 60 

      

2. Други трансфери  -34 000 123 142 142 941 -19 799 0 
 

§§ 32; 61- 67; 74 - 

78       

в т. ч. временни безлихвени 

заеми 
0 -28 447 0 -28 447 0 

 
§§ 74 - 78 

      

трансфери за отчислени 

постъпления 
0 0 0 0 0 

 
§ 65 

      

3. Трансфери за поети 

осигурителни вноски и 

данъци 

0 0 0 0 0 
 

§ 69 
      

IV. Вноска в общия 

бюджет на ЕС 
0 0 0 0 0 

 
§ 33 

      

V. Дефицит / излишък 

= I - II +III - IV  
(1 267 075) (41 885) 408 425 (447 914) (2 396) 

        

VI. Финансиране  1 267 075 41 884 (408 426) 450 310 0 
 

§§ 70 - 98 
      

1. Външно финансиране 0 0 0 0 0 
 

§§ 80 - 82; 92-01; 

95-21/95-22; 95-

28/95-29 и 95-49 
      

получени външни заеми  0 0 0 0 0 
 

под.§§ 80-11/80-

12; 80-31/80-32; 

80-51/80-52 и 80-

97 

      

погашения по външни заеми  0 0 0 0 0 
 

под.§§ 80-17/80-

18; 80-37/80-38; 

80-57/80-58; 80-

80 и 80-98; 

      

държавни /общински/ ЦК 

емитирани на м/нар. 

капиталови пазари  

0 0 0 0 0 
 

§ 81 
      

получени погашения по 

предоставени кредити от 

други държави  

0 0 0 0 0 
 

§ 82 
      

операции с др. ЦК и 

финансови активи  
0 0 0 0 0 

 
под. § 92-01 

      



 

 

 

 

 

остатък в лв.равн. по валутни 

сметки и каса в чужбина от 

предх. период  

0 0 0 0 0 
 

под. §§ 95-21и 95-

22       

наличности в лв. равн.по 

валутни сметки и каса в 

чужб. в кр.на периода  

0 0 0 0 0 
 

под. §§ 95-28/95-

29 и 95-49       

2. Придобиване на дялове, 

акции, съучастия и др, 

финансови активи  

0 0 0 0 0 
 

§ 70 
      

3. Възмездни средства 0 0 0 0 0 
 

§§ 71 - 73 и 79 
      

предоставени  0 0 0 0 0 
 

под. § 71-01 и § 

72-01       

възстановени 0 0 0 0 0 
 

под. § 71-02 и § 

72-02        

нето плащания по 

активирани гаранции, 

поръчителства и 

преоформен дълг  

0 0 0 0 0 
 

§ 73 
      

предоставени заеми към 

крайни бенифициенти 
0 0 0 0 0 

 
под. § 79-01 

      

възстановени суми по заеми 

от крайни бенифициенти 
0 0 0 0 0 

 
под. § 79-02 

      

4. Приватизация на дялове, 

акции и участия 
0 0 0 0 0 

 
§ 90 

      

5. Покупко-продажба на 

държавни/общински/ ценни 

книжа от бюдж. предприятия  

0 0 0 0 0 
 

§ 91 
      

6. Друго вътрешно 

финансиране  
-50 000 -28 599 -3 597 -25 002 0 

 

§§ 83; 85 - 88; 92-

02; 93       

операции по вътрешен дълг 

и финан. активи- нето  
-50 000 -25 002 0 -25 002 0 

 

§§ 83; 85 - 86 и 

92-02       

друго финансиране  0 -3 597 -3 597 0 0 
 

§§ 87; 88 и 93 
      

7.Суми по разчети за поети 

осигур, вноски и данъци 
0 0 0 0 0 

 
§89 

      

8. Наличности в началото на 

периода  
1 317 075 1 317 075 317 075 1 000 000 0 

 

под. §§ 95-01 до 

95-06       

9 Наличности в края на 

периода  
0 

-

1 246 592 
-721 904 -524 688 0 

 

под. §§ 95-07 до 

95-13       

10. Преоценка на валутни 

наличности  
0 0 0 0 0 

 
под. § 95-14 

      

11. Депозити и сметки 

консолидирани в "Единната 

сметка" от предх. период  

0 0 0 0 0 
 

под. §§ 96-01 до 

96-03       

12. Депозити и сметки 

консолидирани в "Единната 

сметка" в края на периода 

0 0 0 0 0 
 

под. §§ 96-07 до 

96-09       



 

 

 

 

 

13. Касови операции, 

депозити, покупко-продажба 

на валута и сетълмент  

0 0 0 0 0 
 

§ 98 
      

в т. ч. покупко-продажба на 

валута (+/-)  
0 0 0 0 0 

 
под. § 98-30 

      

 

като средствата за авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа Долни 

Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, община Чупрене, област Видин се отразят по функция VI. 

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, дейност 

2603 „Водоснабдяване и канализация”  § 10-20 „Разходи за външни услуги“ и делегира права на Кмета на 

общината да направи актуализация на бюджета.” 

 

 

Точка 6 от дневния ред: Приемане актуализация на бюджета на община Чупрене за 2021 година. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов за разяснения по предложението. 

Г-н Добричов: Бюджета е изготвен от гл. счетоводител и финансист. 

Г-н Велков дава думата на г-н Маринов за становище на комисията: Комисията подкрепя предложението  

с 3 /три/ гласа –„ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  11 (единадесет) съветника - „ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –0 

„ПРОТИВ” – 0  

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа – „ЗА”. 

 

 

                РЕШЕНИЕ № 208 
 

 

ОТНОСНО: Приемане актуализация на бюджета на община Чупрене за 2021 година 

 

                           В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година и 

чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, 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 2021 

год., съгласно Приложение №1  и Приложение №2  

  

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

                           Одобрява актуализирания бюджет на и 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 четвърто тримесечие отчети и обяснителни записки до общинския съвет. 

 

  

Точка7 от дневния ред: Изменение на Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Дочева . 

Г-жа Дочева: Новото предложение е съобразено с указанията на Областен управител на област Видин. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Вълчинова за становище на комисията: Комисията подкрепя 

предложението  с 3 /три/ гласа –„ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  11 (единадесет) съветника -„ЗА” 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –0 

„ПРОТИВ” – 0  

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа – „ЗА”. 

 

 

       РЕШЕНИЕ № 209 
 

Относно:  Изменение на Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г.  

 

 На основание чл. 45, ал. 9, във вр. с ал. 4 и 7 от ЗМСМА, във вр. със Заповед № РД - 25 - 

41/09.12.2021 г. на Областен управител на област Видин, вх. ОбС № 348-123/13.12.2021 г. за връщане за 

ново обсъждане на Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г., чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 

чл. 8, ал. 1 от ЗОС 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

             Изменя Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г., като решението придобива 

следното съдържание: 

 Общински съвет Чупрене дава съгласието си 1050 кв.м. от следния имот - общинска собственост: 

Поземлен имот с идентификатор 81757.1.86 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. 

Чупрене, община Чупрене, област Видин, одобрени със Заповед № РД - 18 - 621/07.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на позеления имот: с. Чупрене, местност „Глама”, с площ по 

скица на поземления имот от 1 494 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин 

на трайно ползване: нива, категория пета, номер по предходен план 001086, при съседи на поземления 

имот: Поземлен имот с идентификатор 81757.1.87, Поземлен имот с идентификатор 81757.1.85, Поземлен 

имот с идентификатор 81757.1.71, да бъдат включени в стационар/площадка за мониторинг и 

подхранване на защитени лешоядни птици за срок от 5 (пет) години. 

 

 Мотиви:  Със Заповед № РД - 25 - 41/09.12.2021 г. Областен управител на област Видин връща за 

ново обсъждане приетото решение с мотиви за незаконосъобразност, по следните съображения: Приетото 

решение не съдържа посочване на правното основание от Закона за общинската собственост, 

обосноваващо относимата процедура, касаеща разпореждането или управлението на имоти - общинска 

собственост, което представлява пречка за осъществяването на контрол за материална законосъобразност 



 

 

 

 

 

на административния акт. Непосочването на правно основание представлява нарушение на 

императивното изискване за форма и съдържание на административния акт по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. 

Освен това, Общинският съвет е възложил на Кмета на Община Чупрене сключването на договор за 

безвъзмездно ползване, без да е посочена в разпоредителната част на решението, процедурата, по която 

ще следва да се извърши разпореждането с имота. Решението е незаконосъобразно и поради това, че не е 

прието с поименно гласуване, в нарушение на нормата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. 

 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА правомощията на Общинският съвет при връщане на 

административен акт за ново обсъждане са да отмени, измени или да приеме повторно върнатия за ново 

обсъждане акт. Общински съвет - Чупрене приема да измени взетото решение, поради следното:  

 Предмет на Решение № 203/26.11.2021 г. е обособяването на стационар/площадка за мониторинг 

и подхранване на лешоядни птици в землището на с. Чупрене в имот общинска собственост. 

 В Община Чупрене е постъпила писмо от Национално ловно - рибарско сдружение „Съюз на 

ловците и риболовците в България” с вх. № 2494/28.10.2021 г. с искане за даване на съгласие за 

обособяване на стационар/площадка за наблюдение и подхранване на птици в ПИ 81757.1.86.  

 НЛРС - СЛРБ е бенефициент по проект ИСУН № BG16M1OP002 -3.016-0001 „Подобряване на 

природозащитното състояние на черния лешояд, чрез изпълнение на мерки от Плана за действие на вида” 

по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д - 34-2/27.02.2020 г., сключен между 

Министерство на околната среда и водите и НЛРС - СЛРБ. 

 В рамките на проекта е предвидено изпълнение на дейност „Разширяване на мрежата от 

площадки за подхранване на лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки в 

целевите райони”, която ще се осъществява на територията на седем защитени зони по Директива 

2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици - ЗЗ 

„Мост Арда”, ЗЗ „Провадийско - роякско плато”, ЗЗ „Камчийска планина”, ЗЗ „Западен балкан”, ЗЗ 

„Пирин Буфер”, ЗЗ „Студен кладенец” и ЗЗ „Западни родопи”.  

 В изпълнение на дейността „Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на лешоядни 

птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки в целевите райони” е предвидено да бъдат 

обособени стационари/площадки за наблюдение и подхранване във вид на временно заграждение с 

метална /прозирна/ мрежа на дървени колони с площ 1 050 кв.м., във вътрешността на която ще бъде 

поставена преносима площадка с размери около 300x300x7 см. По протежение на оградата ще бъде 

монтиран електропастир и мобилен пункт за наблюдение на птиците. Предназначението на 

стационара/площадката е подхранване на лешоядни птици, осъществяване на наблюдение със 

специализирано оборудване, с цел събиране на информация, обобщаване и анализ относно състоянието 

на черния лешояд.  

 ПИ 81757.1.86 е общинска собственост, с площ от 1 494 кв.м. ПИ 81757.1.86 попада в защитена 

зона „Западен Балкан” (Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. 

относно опазване на дивите птици).  

 На общинските съвети, като органи на местно самоуправление е възложена компетентност 

относно придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС. Съгласно изискванията на проекта е необходимо собственика на имота да 

даде съгласие за обособяването на стационар/площадка, като Общински съвет Чупрене изразява 

намерение и готовност за  разполагането на площадка за подхранване и наблюдение на защитени птици в 

имота. Впоследствие ще бъде изпълнена и съответната процедура за предоставяне за ползване на имота, 

за което е необходимо решение на Общински съвет при спазване на материалноправните основания, 

свързани с конкретно относимата процедурата за предоставяне за ползване на имота. 

 
 

Точк 8 от дневния ред:   Участие на ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ като партньор в изпълнението на проектно 

предложение „Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране нормотворческата 

дейност на общинските съвети“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“,  с краен срок за кандидатстване: 17.01.2022 г., 17:00 ч. 

Г-н Велков чете предложението. 

Г-жа Дочева: Работи се по оперативна програма, по която Общината е партньор, като целта на проекта е 

насочена към подпомгане работата на общинските съвети в изработването на нормативни актове и 

вземане на законосъобразни решения.  

Г-н Добричов: Договора ще бъде подписан между мен и неправителствената организация. Къде мога да 

видя и да знам какво подписвам. Коя е неправителствената организация която ще кандидатства? 

Общината участва ли със средства, тъй като обърнах внимание, че пише че Общината осигурява 

оборотни средства. 



 

 

 

 

 

Г-жа Дочева: Не знам коя е неправителствената организация, която ще подаде предложението. 

Финансирането е безвъзмездно, като не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите или 

партньорите. 

Г-н Велков: С нищо не се задължаваме да подпишем, ако има риск. Просто ни се дава правото да 

участваме. Няма да се подписва ако не е в полза на общината. 

Г-н Велков дава думата на г-н Станков за становище на комисията: Комисията подкрепя предложението  

с 3 /три/ гласа –„ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  10 (десет) съветника -„ЗА”  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

„ПРОТИВ” – 0  

Предложението се приема с 10 (десет) гласа – „ЗА”. 

 

       РЕШЕНИЕ № 210 
 

Относно: Участие на ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ като партньор в изпълнението на проектно предложение 

„Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране нормотворческата дейност на 

общинските съвети“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“,  с краен срок за кандидатстване: 17.01.2022 г., 17:00 ч. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  

  

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 
1. Дава съгласие Община Чупрене да участва като партньор в изпълнението на проектно предложение 

„Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране нормотворческата дейност на 

общинските съвети“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“, с максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ 60 000 лева и с краен срок за кандидатстване: 17.01.2022 г., 17:00 ч. и дава съгласие за 

осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта 

дейности, за които Партньорът ще отговаря, затова във връзка с това изискване на програмата 

представяме пред вас настоящата докладна за вземане на решение. 

2. Упълномощава Кмета на Община Чупрене да подпише всички необходими документи във връзка с 

участието като партньор в изпълнението на проектно предложение „Граждански мониторинг и 

взаимодействие за оптимизиране нормотворческата дейност на общинските съвети“ по 

Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура BG05SFOP001-2.025 за 



 

 

 

 

 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с 

наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство“, с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 60 000 

лева и с краен срок за кандидатстване: 17.01.2022 г., 17:00 ч. 

 

Мотиви: На 15.10.2021г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” 

(ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, обяви откриване на процедура за подбор на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 

„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по 

процедура  „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики 

и законодателство“. 

 

Основните дефинирани целите на процедурата, които ще се постигат и с проектното предложение,  са 

 

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса 

 

2. Открито и отговорно управление 

 

Очакваните резултати, както на процедурата, така и на проектното предложение са:  повишаване на 

взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; нарастване на активността на 

НПО и СИП при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство; отправяне на 

препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за 

подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на 

интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните 

служители.  

 

Определен е максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), за която може да се 

кандидатства е общо 60 000 лв. за кандидата и партньорите.  По тази процедура не се изисква 

съфинансиране от страна на кандидата и/или партньорите. 

Допустимите кандидати по проектни предложения по процедура BG05SFOP001-2.025 са:  

 Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО) 

 Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, 

признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за 

определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на 

организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения 

съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП) 

Допустими партньори са: 

 Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за 

извършване на дейност в обществена полза 

 Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, 

признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за 

определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на 

организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения 

съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП); 

 структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини 

Проектното предложение, съобразно целите и очакваните резултати, ще включва изпълнението на 

следните дейности, обхващащи три категории: 

 Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, 

анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за 

преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за 

подобряване на средата за гражданско участие в управлението; 

https://www.eufunds.bg/bg/opgg
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 Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията 

 Дейности за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия (партньорства) 

между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП.   

Условие за допустимост на дейностите по тази точка 3 е да се изпълняват винаги съвместно с 

партньор държавна администрация/ орган на държавна власт/ община. 

Проектното предложение ще бъде изготвено, съгласно Насоките за кандидатстване по процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“.  

Максималният срок за изпълнение на всеки проект е 18 месеца от датата на сключването на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 

31.12.2023 г.  

Проектното предложение е с наименование „Граждански мониторинг и взаимодействие за 

оптимизиране нормотворческата дейност на общинските съвети“.  

Общината може да участва като партньор, в случай че е налице Решение на Общинския съвет на 

съответната община за съгласие общината да участва като партньор в изпълнението на проектното 

предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в 

процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и съгласие за осигуряване на 

оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които 

Партньорът ще отговаря, затова във връзка с това изискване на програмата представяме пред вас 

настоящата докладна за вземане на решение. Затова във връзка с това изискване на програмата 

представяме пред вас настоящата докладна за вземане на решение.  

 

 

Точка 9 дневния ред:Разни.    
Няма въпроси и дискусии. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Председателя на Общински 

съвет Чупрене  в  11.05 часа.  

 

     

 

Протоколчик:                                                                                               Председател Обс:                             

     /Е.Петрович/ /И.Велков/ 

 

 


