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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 43/30.09.2022 г. 

 

Днес, 30.09.2022 год. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе редовно заседание № 43 на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 9 (девет) общински съветници.  

На заседанието присъстват: г-н Анжело Добричов -кмет на Община Чупрене, г-н 

Асен Джунински – секретар Община Чупрене, г-жа Татяна Бориславова – старши 

счетоводител на Община Чупрене, г-жа Надежда Димитрова от екипа изготвил ОУП,г-н 

Иван Велков - председател на Общински съвет Чупрене, общински служители, кметски 

наместници и граждани. 

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 присъстват девет 

общински съветника, има кворум и може да започне работа. Отсъстват г-жа Антонина 

Георгиева – общински съветник без уважителна причина и г-н Илиян Тонин представил 

болничен лист. 

 

Г-н Добричов: Не знам дали сте запознати или информацията е скрита от вас. Получи 

се писмо от ДЗЗД „Чупрене”, че съгласно спогодбата се напомня за плащане на стари 

задължения в размер на 134 000 лв. С разрешение на Министерство на финансите от 

капиталовите разходи можеше да се погаси това задължение. Тогава вие не го 

гласувахте и взехте решение да не се плащат. В случай, че не се плати, в писмото пише 

ще се реши по съдебен път. 

Г-н Велков: Тази информация не е скрита от общински съвет. Той е много добре 

запознат. 202 000 лв. платихте без наше решение. 

Г-н Николов: Вие сте подписали спогодбата 01.06.2021 г. без наше разрешение. 

Г-н Велков: Да преминем към дневния ред. Предлагам като допълнителна точка от 

дневния ред да бъде включено предложението на г-н Велков -Председател на общински 

съвет за възлагането на вътрешен одит на общината и т. 4 от дневния ред да не бъде 

допусната до разглеждане поради липса на кворум на комисията. 

 

Премина се към гласуване на промяната в дневния ред. 

 

 „ЗА”  – 9 (девет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

mailto:obs_chuprene@abv.bg


„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Предложението се прие 9 (девет) гласа – „ЗА”. 

 

Г-н Велков чете новия дневен ред. 

 

          1.Одобряване на общ устройствен план на Община Чупрене. 

          2.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Чупрене за първо 

полугодие на 2022г. 

          3. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2022г. 

          4.Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни  средства ,предоставени на 

читалищата през 2021г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни 

дейности. 

         5. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

6. Възлагане извършването на вътрешен одит на дейността на Община Чупрене.     

7.  Разни.   

 

Премина се към гласуване на новия дневния ред. 

 

 „ЗА”  – 9 (девет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Дневният ред се прие с 9 (девет) гласа – „ЗА”. 

 

Точка 1 от дневния ред: Одобряване на общ устройствен план на община Чупрене. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов: Общия устройствен план за пореден път е на 

дневен ред. Тук е г-жа Надежда Димитрова от екипа при изготвяне на ОУП за 

разяснение. 

Г-н Велков: Искам да попитам г-жа Димитрова,  става въпрос за гробищните паркове на 

селата Средогрив и Чупрене. Никъде не видяхме заложени земи в близост до парковете. 

Говорихме с г-жа Антова за с. Горни Лом да се разшири регулационния план за да се 

избегнат впоследствие тежките процедури. Регулационния план не е разширен никъде. 

Заложен е стария.     

Г-жа  Димитрова: Заложени са всички изисквания. Разширението може да стане 

допълнително с процедури от гл. архитект. ОУП дава обсега на урбанизираната 

територия. Той е заложен така, че без усложнения да има промяна на съседни имоти.  

Г-н Велков: Как ще се процедира например регулация със съседна граница земя десета 

категория? 

Г-жа Димитрова: Земеделски земи с право на промяна. Трябва да се изкара земята от 

земеделския фонд със съответните такси от собственика на земята. 

Г-н Велков: Защо не сме го разширили за да се избегнат тези такси? 

Г-жа Димитрова: Минаваме през процедури на много институции. Това е законно 

установен процес и не можем да излизаме от него. Още повече, че имаме и „Натура 

2000” и трябва да се съобразяваме с тези критерии. 

Г-н Велков: Говоря за частен собственик. Защо трябва той да си заплаща? 

Г-жа Димитрова: В територията на общината е заложен баланс, който на може да се 

наруши, а и г-жа Антова не ни е дала нищо конкретно. 

Г-н Велков: Колко ни струва изработването на ОУП? 

Г-н Джунински: Над 100 000 лв. 



Г-жа Димитрова: Ние попитахме г-жа Антова за конкретни земи. Тя не ни е посочила 

такива. Те могат да се изменят когато имате вече инвестиционна процедура. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска за прочитане на становището на комисията, 

която гласува с 2 (два) гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване.  

 

Гласували  поименно 9 (девет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА”  –  9 (девет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

Предложението се прие 9 (девет) гласа - „ЗА”. 

                                

 

                                               РЕШЕНИЕ № 248 

  

Относно: Одобряване на общ устройствен план на община Чупрене.  
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ,  

 

                        Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

1. ОДОБРЯВА общият устройствен план на Община Чупрене.  

 

Мотиви: Одобряването на ОУП на община Чупрене е свързано с решаване на следните 

задачи: 

• да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните 

социално- икономически, пространствени и инфраструктурни предвиждания, както и 

на политиките за  опазване на околната среда в перспективен период до 2035 година: 

• да предложи функционално зониране на територията, чрез: 

-определяне на мястото на община Чупрене и на общинския център в  териториално- 

пространствените структури от различен йерархичен ред;  

-пространствено структуриране на различните видове територии  (зониране на 

територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение;  

-определяне на допустимите и забранените дейности в определените  функционални 

зони;  



-регламентиране на изисквания за използване, опазване и  застрояване на различните 

видове територии (функционални зони), чрез определяне на съответните устройствени 

режими;  

-съставяне (изработване) на специфични правила и норми за  определени територии с 

основно предназначение в общината;  

-предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на  транспортната и 

техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално и регионално значение; 

-развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните 

характеристики на общината и наличните обекти на културно-историческото 

наследство;  

-обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост;  

-определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и 

мерките за устройствена защита;  

-определяне на границите на териториите за природна защита и културно- историческа 

защита и начините на тяхното използване;  

-определяне на границите на нарушените територии и териториите за възстановяване. 

Проектът за общ устройствен план на община Чупрене е съгласуван с всички 

институции. 

                              

Точка 2 от дневния ред: Информация за текущо изпълнение на бюджета на община 

Чупрене за първо полугодие на 2022 год. 

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

Г-н Добричов: Тук е г-жа Бориславова, към която можете да зададете въпросите си. 

Г-н Велков: Да погледнем така се води – жилищно строителство и благоустройство – 

7 532 лв. как са изразходвани? 

Г-жа Бориславова: Това са разходи на работилницата - горива, ремонти. 

Г-н Велков: 27 000 лв. - други дейности по културата. Какво включва това?   

Г-жа Бориславова: Това са разходи по Турлашкия събор - материали, храна, два 

шахматни турнира и други спортни прояви. 

В 9.55 часа г-н Велков дава пет минути почивка за обсъждане. 

В 10.00 часа заседанието продължи работа. 

Г-н Велков: Имаме изграждане на пътища. 

Г-жа Бориславова: В изграждане на пътища влизат багер на Пламен, гориво и 

поддръжка, пясък и сол. За зимно почистване е отделно. 

Г-жа Суйкова: Те са в различни дейности, затова е така. 

Г-жа Бориславова: 10 385 лв. туризъм – това са туристически центрове и посетителски 

център с. Долни Лом. В други дейности по икономиката - 16 000 лв. са заплати на 

чистачка и тракторист. 

Г-н Велков: Много разводнено, не ми стана ясно и не звучи никак икономично. 

97 000 лв. са заложени като трансфер, а трансфера е 68 328 лв. 

Г-жа Бориславова: Да заложени са 97 000 лв., но са отпуснати 68 328 лв. с финансови 

корекции по проекти и патронажна грижа. 

Г-н Велков: Чужди средства – 143 000 лв. 

Г-жа Бориславова: Набирателна сметка. Всичко се дели на отделни позиции и затова се 

получава така. 

Г-жа Ранчинска: 7 000 лв. влиза ли горивото на служебния автомобил ВН 2834 АК? 

Г-жа Бориславова: Тези разходи са към общинска администрация. 

Г-жа Ранчинска: Превеждаме ли на пътно поддържане пари във връзка с чистотата? 

Г-жа Бориславова: Не превеждаме нищо. 



 

Г-н Велков дава думата на г-н Маринов за становище на комисията, която гласува с 3 

(три) гласа – „ЗА”. 

Г-н Маринов дава предложение за пет минути почивка в 10.15 часа. 

В 10.20 часа общинския съвет възобнови работа. 

 

Премина се към поименно гласуване.  

 

Гласували  поименно 9 (девет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА”  –  9 (девет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

Предложението се прие 9 (девет) гласа - „ЗА”. 

                                

 

                                               РЕШЕНИЕ № 249 

   

ОТНОСНО: Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Чупрене за 

първо полугодие на 2022 год. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМЗМА и чл. 137 от Закона за публичните финанси, 

                         

Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

            Приема за сведение Информацията за текущо изпълнение на бюджета на 

община Чупрене за първо полугодие на 2022 год. 

През периода м.01 – 06 т.г. съгласно писма на МФ, заповеди на кмета на 

общината са извършени промени по бюджета, както следва за: 

I. Приходи за държавни дейности: 

1. Обща субсидия за държавни дейности от Централния бюджет  - 1 683 715 лв. 

2. Възстановени трансфери за Централния бюджет – 14 484 лв. 

3. Целеви средства за превоз ученици - 24 364 лв. 

4. Средства за механизъм Лична помощ – 105 469 лв. 

5. Трансфери МТСП осигуряване заетост – 26 235 лв. 

6. Трансфери ПУДУОС – 1459 лв. 

6. Тран    сфери към второстепенни разпоредители – /-657 847/ лв. 



7. Трансфер между бюджет и извънбюджетни сметки 440 лв. 

            Общата субсидия за държавните дейности и трансферите по бюджетните сметки 

са предоставяни от МФ и други министерства редовно ежемесечно, и превеждани на 

второстепенните разпоредители с бюджет в законния срок, съгласно изискванията на 

ЗДБРБ. 

С постъпилите приходи за държавни дейности са осигурявани заплатите, 

осигурителните плащания и издръжката на всички държавни дейности. 

Актуализацията на бюджета с получената обща субсидия и трансфери е 

извършвана служебно, със заповед на кмета на общината, съгласно ЗДБРБ. 

II. Приходи за местни дейности: 

1. Приходи и доходи от собственост – 78 394 лв. 

2. Общински такси – 69 705 лв. 

3. Глоби, санкции и наказателни лихви – 2388 лв. 

4. Други неданъчни приходи – 50 лв. 

5. Внесено ДДС - /-16 439    лв./ 

6. Постъпления от продажба на нефинансови активи – 36 822 лв. 

7. Имуществени данъци – 44952 лв. 

8. Обща изравнителна субсидия за местни дейности – 330 000 лв. 

9. Временни безлихвени заеми за извънбюдж. сметки - /- 55079 лв./ 

10. Погашения на дългосрочни заеми към банки - /- 43472 лв./  

11. Окончателен годишен /патентен/ данък – 231 лв.   

 

III. Разходи по бюджета държавна дейност: 

1. Общинска администрация -  257 821 лв. 

2. Други дейности по вътрешната сигурност – 12 141 лв. 

3. Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности – 45 998 лв. 

4. Доброволни формирования за защита при бедствия – 1 950 лв. 

5. Детски градини – 102 334 лв. 

6. Неспециализирани училища, без професионални гимназии – 311 127 лв 

7. Други дейности по образованието – 18967 лв.  

8. Здравен кабинет в детски градини и училища – 8 269 лв. 

9. Център за настаняване от семеен тип – 322 419 лв. 

10. Програми за временна заетост – 37 013 лв. 

11. Защитени жилища – 53 183 лв. 

12. Асистентска подкрепа – 17 422 лв. 

13. Асистенти за лична помощ – 102 661 лв. 

14. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 

заетостта – 2 512 лв. 

15. Читалища – 59 096 лв. 

 

            IV. Разходи по бюджета местна дейност: 

1. Общинска администрация – 126 160 лв. 

2. Общински съвети – 48 668 лв. 

3. Домашен социален патронаж – 46 420 лв. 

4. Водоснабдяване и канализация – 17 460 лв. 

5. Осветление на улици и площади 21 597 лв. 

6. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 147 лв. 

7.  Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие - 7 532 лв. 



8. Чистота – 56 521 лв. 

9. Спортни бази за спорт за всички – 553 лв. 

10. Читалища – 1 654 лв.  

11. Обредни домове и зали – 478 лв. 

12. Други дейности по културата – 26 952 лв. 

13. Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов – 21 691 лв. 

14. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата – 14 

842 лв. 

15. Други дейности по туризма – 10 385 лв. 

16. Други дейности по икономиката – 16 307 лв. 

17. Разходи за лихви – 4 484 лв. 

18. Дофинансирана е ПВЗ с  546 лв. 

 

             Наличността по сметката в банката в края на периода е 1 430 486 лв., от тях – 

държавни дейност 1 205 267 лв., в т.ч. на ОУ Чупрене – 60 095 лв.,  ОУ Г.Лом – 163 225 

лв. , Кметство Г. Лом 103 лв., целеви средства 93 576 лв. и местни дейност – 225 219 лв. 

– в т.ч. целеви средства за капиталови разходи преходен остатък от 2021 год. 196 771 

лв. 

V. Оперативни програми        

 Оперативни програми, по които работи общината са „Развитие на човешките 

ресурси“, „Наука и образование за интелигентен разтеж“. 

Постъпилите за първо полугодие средства са в размер на 40 447 лв, от тях за 

държавни дейности - ОУ и ДГ  18 145 лв. и за местни дейности – ПВЗ и Програма за 

хора с увреждания – 22 302 лв.,и  трансфери от бюджета на общината – 1 189 лв.  

 

Получени са трансфери в размер на 97 868 лв., от бюджета на общината в размер 

на 68 327 лв., във връзка с направената финансова корекция по отчетени проекти. 

Неизразходваните средства от двете училища по проектите  в размер на 9 998 лв. 

са налични в банковите им сметки. 

Направените разходи са в размер на 78 680 лв. 

Наличността по сметката в края на периода е 84 264 лв. 

VI. Чужди средства:  

Чуждите средства на съхранение в банковата сметка в края на периода са в 

размер на 143 545 лв. 

 

Мотиви: Настоящата информация прави преглед на текущото касово 

изпълнение на бюджета на община Чупрене към 30.06.2022 год., съгласно изискванията 

на чл.137 от ЗПФ. 

Към отчетният период м. 01 - м. 06 2022 год. Община Чупрене все още няма 

приет бюджет за  2022 год. 

 

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

2022 год.  

Г-н Велков: Това предложение е на г-н Добричов, който напусна заседанието и не може 

да даде разяснения. 

Г-н Велков дава думата на г-н Маринов, който чете становището на комисията, която 

гласува с 3 (три) гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване. 

 



Гласували поименно 9 (девет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ПРОТИВ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Валери Милчов Белясин „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Иван Весков Велков „ПРОТИВ” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ПРОТИВ” 

Цветан Ангелов Николов „ПРОТИВ” 

  

 

 „ЗА”  –  2 (два) гласа 

„ПРОТИВ” – 4 (гласа) 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 (три) гласа 

Предложението не се приема. 

 

Г-н Велков: Остава стария вариант. 

Г-жа Бориславова: Защо? 

Г-н Велков: Ще ви зачета. Изграждане на детска и спортна площадка в с. Долни Лом за 

24 508 лева, а се ощетяват други села. 

Точка 4 от дневния ред: Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, 

предоставени на читалищата през 2021 г. под формата на субсидия и за осъществените 

читалищни дейности. 

Г-н Велков: Беше добре да е тук г-н Добричов да даде разяснение.  

Г-н Велков дава думата на г-н Станков, който чете становището на комисията, която 

гласува с 2 (два) гласа – „ЗА”. 

Г-н Станков: Имам една препоръка за председателите на читалищата. Да бъдат по -

активни в обявяването на събитията. Никой не си прави труда да качва в социалните 

мрежи мероприятията. Лично мен много ме дразни, че в читалището се допускат в 

почивните дни секти. 

 

Премина се към поименно гласуване.  

 

Гласували  поименно 9 (девет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 



  

 

 „ЗА”  –  9 (девет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

Предложението се прие 9 (девет) гласа - „ЗА”. 

                                      

РЕШЕНИЕ № 250 

  

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени 

на читалищата през 2021 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни 

дейности. 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за народните читалища,  

 

                        Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

1. Приема Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на 

читалищата през 2021 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни 

дейности. 

  

 Мотиви: Съгласно изискванията на Закона за народните читалища, 

председателите на народните читалища на територията на съответната община 

представят ежегодно в срок до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет 

доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, 

ал.2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.  

                                                                                  

Точка 5 от дневния ред: Изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Г-н Велков: С приемането на т. 5 трябва първо да уточним часа на заседанията на 

комисиите и самото заседание. Предлагам 09.00 часа заседания на комисии и 10.30 часа 

самото заседание. 

Г-н Станков: Ако е необходимо на комисиите да присъстват по необходимост и 

архитект, секретар. 

Г-жа Ранчинска чете становището на комисията, която гласува с 2 (два) гласа – „ЗА”. 

          

Премина се към поименно гласуване.  

 

Гласували  поименно 9 (девет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 



Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА”  –  9 (девет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

Предложението се прие 9 (девет) гласа - „ЗА”. 

 

                                     РЕШЕНИЕ № 251 

 

ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 и чл. 

28 от Закона за нормативните актове, § 2 от преходни и заключителни разпоредби на 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, 

 

           Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация (Приет на заседание на Общински съвет на 06.01.2004 г., последни 

изменения с Решение № 179 взето с Протокол № 24 от 25.06.2021 г. на заседание на 

Общински съвет Чупрене), както следва: Чл. 27, ал. 1 се изменя, като придобива 

следното съдържание: 

 „Чл.27.(1). Постоянните комисии се свикват на заседание в деня на провеждане 

на редовно заседание от председателя или по искане на една трета от членовете. При 

провеждане на извънредно заседание, комисиите заседават същия ден, един час преди 

началото на заседанието.”  

 

МОТИВИ: Целта на изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация е подобряване организацията и работата на неговите Постоянни 

комисии. Промяната е свързана с необходимостта от гъвкавост при осигуряване 

присъствието на всички съветници, както и по-голяма оперативност при възникнала 

необходимост от спешно вземане на решение. Проведени са обществени консултации 

по обсъждане на Проекта, заедно с мотивите и доклада към него за срок от 30 - дни. 

 

Точка 6 от дневния ред: Възлагане извършването на вътрешен одит на дейността на 

Община Чупрене. 

Г-н Велков: Това е мое предложение. Как се платиха 202 000 лева без решение на ОбС. 

Затова искаме одит, за да покажем дали  общината се  управлява правилно относно 

финансовите  средствата предоставени по проекти и програми. 

Г-н Велков дава 10 минутна почивка за заседание на комисията. 



Г-н Маринов чете становището на комисията, която гласува с 1 (един) глас – „ЗА” и 2 

(два) гласа - „Въздържал се”. 

 

Премина се към гласуване. 

 

Гласували 9 (девет) съветника: 

„ЗА”  – 5 (пет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4 

 

Предложението се прие 5 (пет) гласа - „ЗА”. 

 

 

                                     РЕШЕНИЕ № 252 

 

 

Относно: Възлагане извършването на вътрешен одит на дейността на Община Чупрене 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 12, ал. 5, чл. 40, ал. 1 и ал. 

2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС),  

 

           Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

1. Възлага на Кмета на Община Чупрене да определи одитор, който да 

осъществи вътрешен одит по смисъла на ЗВОПС на всички структури, програми, 

дейности и процеси в общината, включително финансираните със средства от 

Европейския съюз, както и на разпоредители с бюджет от втора степен към Общината, 

за периода от 01.10.2019 г. до 31.08.2022 г., като изготви доклад за дейността по 

вътрешния одит. 

 2. Определя двумесечен срок за избор на одитор; 

 3. Изготвеният доклад да бъде предоставен на общинския съвет за запознаване. 

 

Мотиви: Необходимо е да бъде осъществен вътрешен одит на цялостната дейност на 

Община Чупрене, при съобразяване с изискванията на ЗВОПС. Целта е да бъде 

анализирана дейността на общината с оглед правилното разходване на публични 

средства. 

 

Точка 7 от дневния ред: Разни. 

Г-н Станков: Да се зададе в писмен вид снабдяването с дърва за населението. Едно 

време се правеха списъци. Сега не се правят. Не мога да цитирам точно член от закон, в 

който се казва, че община, която разполага със собствена гора – първо трябва да 

задоволи населението и после да продава. Чуваме, че няма пасища и ливади. Има и 

пасища и ливади. Въртим се в един омагьосан кръг. Има възрастни хора, които тази 

зима ще останат без дърва. Много е болен този въпрос. 

Г-н Николов: Доста от тези имоти са отдадени под наем. Ако решим да помогне 

общината трябва да се откаже от тарифата, за да намалее цената и да се увеличи цената 

за добив на 35 лева. Да се взима само за билет. Тогава ще излизат около 55 лева, ако 

приложим тази система. Това е начина. Другия вариант е да се договорят кмета и 

директора на горското. 



Г-н Станков: Горския е един. Необходимо е да бъдат двама. Гласувахме още една 

бройка. Един горски е малко. А и без лесовъд не може. 

Г-жа Суйкова: Тези хора нали трябва да бъдат назначени на работа. 

Г-н Николов: Има начини. Например на трудов договор. Ако искате да дадем 

предложение. Да вземем решение да го видят хората, че работим по този въпрос.   

Г-н Станков: Да се направи търг само за  добив на дърва за местното население. 

Г-н Цветомир Пенков: Няма кой да участва. 

Г-н Николов: Среща между лесовъд и кмет – преди да се гласува на ОбС. Процесът ще 

отнеме време, но поне по пет кубика да се закарат на нуждаещите се. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.00 часа. 
 

 

 

Протоколчик:                                           Председател ОбС: 

      /Елка Петрович/      /Иван Велков/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


