
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 
№ 15 

  
                    Днес 26.01.2017 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  
                    В заседанието взеха участие 10 съветника, отсъства Велислава Вълчинова.                    
                    На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом, 
Репляна, Търговище, Средогрив, Кметски наместник на с.Върбово и служители на 
общинска администрация. 
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред. 
                     Предложения за допълнение и изменение на дневния ред внесе г-н Ваньо 
Костин – кмет на Община Чупрене, който предложи в дневния ред да бъдат включени 
две нови предложения,  като последни точки от дневния ред. 
                     Общинските съветници дадоха своето съгласие за допълнение на дневния 
ред с две нови точки: 
                     т.10. 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. 
                     т.11.Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на 
земеделски земи в землището на Община Чупрене и начина на ползване на добитата 
дървесина. 
 
                     Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                     Гласували 10 съветника 
                     „ЗА”                            – 10 гласа 
                     „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –   0 гласа 
                     „ ПРОТИВ”                -   0 гласа 
                    Предложението се приема с 10 гласа „ ЗА” 
 
                    След гласуване на допълнението по дневния ред, заседанието протече при 
новия  дневен ред, който е различен от приложената покана за заседанието: 
                    1.Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет 
Чупрене и неговите комисии през 2016 год. 
                   2. Предложение за   приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене 
за първо полугодие на 2017 год. 
                   3.Предложение за отмяна на Решение № 156 от 21.12.2016 год., като 
незаконосъобразно  
                   4. Предложение за  определяне на начина на ползване на реализирания 
преходен остатък в края на 2016 год. в делегираните от държавата дейности  
                   5. Предложение за  приемане на Отчета на План сметката за приходите и 
разходите на такса „Битови отпадъци” за 2016 год. 



                   6. Предложение за  приемане на План сметката за приходите и разходите на 
такса „Битови отпадъци” за 2017 год. 
                   7. Предложение за приемане на Програма за управление на общинското 
имущество през 2017 год. 
                   8.Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене 
                   9. Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 2017 год. 
                   10. 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. 
                     11.Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на 
земеделски земи в землището на Община Чупрене и начина на ползване на добитата 
дървесина. 
                     12. Разни   
 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
 
                       Т.1. от дневния ред: Предложение за приемане на Отчет за дейността на 
Общински съвет Чупрене и неговите комисии през 2016 год.– вносител Богомил 
Станков – Председател на общински съвет   Чупрене. 
                       Господин Станков представи своето предложение. 
                       Въпроси няма. 

 
                       Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение 
прочете г-н Иван Луков. 
 
                      Гласували 10 съветника 
                      „ЗА”                            – 10 гласа 
                      „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –   0 гласа 
                      „ ПРОТИВ”                -   0 гласа 
                     Предложението се приема с 10 гласа „ ЗА” 
                                                                      
                       РЕШЕНИЕ № 157 
                       На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене 
приема Отчета за дейността на съвета и неговите комисии за 2016 година 
 
 
 
                         Т.2. от дневния ред: Предложение за   приемане на План за работа на 
Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2017 год. – вносител Богомил Станков 
– Председател на общински съвет   Чупрене. 
                       Господин Станков представи своето предложение. 
                       Няма въпроси по внесеното предложение. 



                       Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение 
прочете г-н Иван Луков. 
. 
 
                     Гласували 10 съветника 
                     „ЗА”                            – 10 гласа 
                     „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –   0 гласа 
                     „ ПРОТИВ”                -   0 гласа 
                    Предложението се приема с 10 гласа „ ЗА” 
 
 
                     РЕШЕНИЕ № 158 
                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет приема План за 
работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2017 год 
                    
 
                     Т.3. от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 156 от 
21.12.2016 год., като незаконосъобразно – вносител Богомил Станков – Председател на 
общински съвет   Чупрене. 
                       Господин Станков представи своето предложение. 
                       По предварително раздадения материал няма въпроси. 
 
                       Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение 
прочете г-н Иван Луков.  
 
                        Гласували 10 съветника: 
                      „ЗА”                            – 10 гласа 
                     „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –   0 гласа 
                     „ ПРОТИВ”                -   0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 10гласа „ЗА” 
 

 
                     РЕШЕНИЕ №  159 
                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  
Решение № 156, взето с Протокол № 14 от 21.12.2016 год. на заседание на Общински 
съвет Чупрене, като незаконосъобразно. 
 
 
 
                    Т.4. от дневния ред: Предложение за  определяне на начина на ползване на 
реализирания преходен остатък в края на 2016 год. в делегираните от държавата 
дейности – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене. 
                     Няма въпроси .                     
                        



                     Становище на комисия прочете г-жа Мая Йолкичова - Председател на 
Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и 
енергетика. 
                     
                        Гласували 10 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
 
  
 
                   РЕШЕНИЕ №  160 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.91 ал.1 от ЗДБРБ за 
2016 год. Общинския съвет одобрява реализираните в края на 2016 год. икономии от 
средства за финансиране на делегираните от държавата дейности и от местни дейности, 
в размер на 77 254 лв.,  да се използват за финансиране на същите дейности през 2017 
год., както следва: 
                       ОБЩО:                                                                               77 254 лв. 
 
                       І.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ                                            73 810 лв.   
                       1. Детска градина Чупрене                                                1 000 лв. 
                       2. Детска градина Горни Лом                                           1 000 лв. 
                       3.  ОУ Чупрене                                                                    4 228 лв. 
                       4.  ОУ Горни Лом                                                             48 420 лв. 
                       5. Програми временна заетост Чупрене                         17 427 лв. 
                       6. Програми временна заетост Горни Лом                      1 735 лв.   
 
                        ІІ.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ                                                  3 444 лв. 
                       1.Общинска администрация Чупрене                               2 082 лв. 
                       2.Общинска администрация Чупрене – по пилотен проект „Фотографията 
– един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”         1 362 лв.  
 
 
 



                  Т.5. от дневния ред: Предложение за  приемане на Отчета на План сметката 
за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2016 год.- вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на община Чупрене. 
                  Господин Костин представи подробно своето предложение 
                  По така представеното предложение няма дебати. 
                  Становище  прочете г-жа Мая Йолкичова - Председател на Комисията по 
икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика. 
 
                                                    Гласували 10 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 10гласа „ЗА”. 
 
                     РЕШЕНИЕ № 161 
                     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 2016 год.: 
                                                                                                     / в лева/ 

Наименование на приходите и разходите План 
2016 год. 

Отчет 
2016 год. 

І.Приходи 78000  65833 

1.От такса за битови отпадъци 85000  68542 
2.Отчисления по ЗУО -7000 -2709 
ІІ.Разходи 78000  85840 
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    13560  22630 
2.Загробяване на сметище             1000  1200 

3.Чистота на териториите за обществено ползване 5000  5960 
4.Осигуряване на съдове за съхранение на бит. отпадъци – 
контейнери и др./ремонт контейнери, закупуване камион 
за сметосъбиране и извозване 

 
24000  

 
24000 

5.Други разходи : 34440  32050 
- за численост на персонала 3 бр. – заплата, 

осигурителни плащания,условия на труд 
 

23040 
 

21563 
 - застраховки и данъци 6400  5487 

 - резервни части и други  5000  5000 



                        Т.6. от дневния ред Предложение за  приемане на План сметката за 
приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2017 год. – Вносител Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене   
                        Няма питания. 
                        Становище  прочете г-жа Мая Йолкичова - Председател на Комисията по 
икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика. 
 
                        Гласували 10 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 10гласа „ЗА” 
 
                    РЕШЕНИЕ № 162 
                    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 План – сметката за приходите и разходите на такса 
”Битови отпадъци” за 2017 год., в лева: 
Наименование на приходите и разходите План 

2017 год. 
Отчет 
2017 год. 

І.Приходи 78000   
1.От такса за битови отпадъци 85000   

2.Отчисления по ЗУО -7000  
ІІ.Разходи 78000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    10870  

2.Чистота на териториите за обществено ползване 5000  
3.Осигуряване на съдове за събиране на битовите 
отпадъци  

 
29340 

 

4.Други разходи : 32790   
- за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни 
плащания, условия на труд и др.издръжка 

 
23790 

 
 

 - застраховки и данъци 6000  
 - резервни части и други  3000  

 



                   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. 
 
                       Т.7. от дневния ред:  Предложение за приемане на Програма за 
управление на общинското имущество през 2017 год. - Вносител Ваньо Костин – Кмет 
на Обина Чупрене. 
                    Господин Костин представи предварително раздадения материал. 
                    По представеното предложение няма дебати. 
 
                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                     Гласували 10 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
                                                                      1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
 
                      РЕШЕНИЕ № 163 
                     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 Общинският 
съвет приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
за 2017 год. 
 
 
                    Т.8 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община 
Чупрене 
                    Господин Костин представи своето предложение.  
                    Няма въпроси  по внесеното предложение. 
                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 



                     Гласували 10 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
 
 
                      РЕШЕНИЕ № 164 
                      На основание чл.21 ал. 2, във връзка с чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 37 от Закона 
за общинската собственост, Общинският съвет Чупрене допълва Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене, като: 
                     1.Създава нов раздел VІІ „Учредяване право на строеж върху имоти общинска 
собственост” към Глава четвърта „Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска 
собственост, както следва: 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА  
РАЗПОРЕЖДАНЕ  С  ИМОТИ  И  ВЕЩИ  –  ЧАСТНА  ОБЩИНСКАТА  

СОБСТВЕНОСТ 
   РАЗДЕЛ VІІ.  Учредяване право на строеж върху имоти общинска собственост 
 
                     Чл. 57а /1/ Право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се 
учредява след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен 
устройствен план.  
                     /2/ Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за 
определен срок.  
                    /3/ Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на 
срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения 
обект. 
                   /4/ С решението по ал. 1 Общинският съвет може да разреши в условията на търга 
или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да 
се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или 
на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото 
на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи 
условията на търга или конкурса се одобряват от Общински съвет. Стойността на обектите, 



предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по- малка от цената на правото на 
строеж или на съответната част от него.   
                  /5/ С решението по ал. 1 се определят основните условия на сделката: 
                 1.срока на учреденото право на строеж, в случай че правото на строеж се учредява за 
определен срок; 
                 2.цената на правото на строеж, определена от лицензиран оценител; 
                 3.вида, типа, предназначението и други показатели на бъдещото застрояване; 
                 4.други условия, незабранени от закона. 
                /6/ Въз основа на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава 
заповед. 
                /7/ След влизане в сила на заповедта и извършване на необходимите плащания се 
сключва договор. 
                Чл. 57б /1/ Правото на строеж може да се учреди без търг или конкурс при условията 
на чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост. 
               /2/ Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок.  
               /3/ Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, 
за който то е учредено, Общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект. 
              /4/ Правото на строеж се учредява въз основа на решението на Общинския съвет, като в 
него се определят основните условия на сделката: 
              1.срока на учреденото право на строеж, в случай че правото на строеж се учредява за 
определен срок; 
               2.цената на правото на строеж, определена от лицензиран оценител; 
               3.вида, типа, предназначението и други показатели на бъдещото застрояване; 
               4.други условия, незабранени от закона. 
               /5/ Въз основа на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава 
заповед. 
              /6/ След влизане в сила на заповедта и извършване на необходимите плащания се 
сключва договор. 
              Чл.57в /1/ Безвъзмездно право на строеж се учредява  при условията на чл. 37,    ал. 5 и 
ал. 6  от Закона за общинската собственост. 
               /2/ Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок.  
              /3/ Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, 
за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект. 
             /4/ Въз основа на решението на Общинския съвет, Кметът  на Общината издава заповед 
и определя основните условия на сделката: 
              1.срока на учреденото право на строеж, в случай че правото на строеж се учредява за 
определен срок; 
              2.вида, типа, предназначението и други показатели на бъдещото застрояване; 
              3.други условия, незабранени от закона. 
             /3/ След влизане в сила на заповедта по ал. 4, се сключва договор. 
 
              2. Раздел VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане  с 
общинско имущество на Община Чупрене става Раздел VІІІ, а Раздел VІІІ става раздел ІХ. 
 
 



            МОТИВИ: Допълненията в  Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане  с общинско имущество на Община Чупрене са направени с цел 
привеждане в съответствие на нормите на Наредбата с тези на Закона за общинската 
собственост и Закона за собствеността. 
 
 
 
                      Т.9. от дневния ред: Предложение за приемане на бюджета на Община 
Чупрене за 2017 год. – вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение и запозна общинските 
съветници с начина на сътавяне на бюджета на общината – държавни дейности и 
местни дейности, като подчерта, че държавните дейности са определени по стандарти и 
натуралните показатели по ЗДБ на РБ за 2017 год., а местните дейности са планирани 
от потребностите на общината и очакваните приходи по бюджета. 
                      Въпроси и предложения зададоха: 
                     г-н Илиян Тонин предложи да се събират редовно такси по пазарите и 
тържищата на територията на общината. 
                      г-н Анжело Добричов се интересува от планираните капиталови разходи за 
основен ремонт на общинските пътища, а същите скоро са ремонтирани. 
                     Отговори г-н Костин: 
                     -ще бъде преразгледана Наредбата по чл.9 от ЗМДТ и ще бъде направено 
предложение за изменение на някои местни такси и цени на услуги; 
                     -относно ремонта на общинските пътища, каза, че проблема не е в 
асфалтиранитето , а в основата на пътя, която е правена преди повече от четиридесет 
години и не е имано в предвид преминаването на тежкотоварни автомобили и тирове. 
Гаранцията от изпълнитела на асфалтирането е една година, а от тогава минаха почти 
три години, което налага извършване периодично на ремантни дейности и 
поддържането му. 
                      Няма други питания  по внесеното предложение. 
                      Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                        Гласували 10 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 10гласа „ЗА” 



 
                    РЕШЕНИЕ № 165 
                   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 2017 год., Общинския 
съвет да приеме  бюджета на Община Чупрене за 2017 год., както следва: 
А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ” 
                                                                                                                                       / в лева / 
 № 
по 
ред 

 
Н А И М Е Н О В А Н И Е 

Субсидди по 
ЗДБРБ за 2017 г.  

Преходен 
остатък 

Общо приходи 

  ПРИХОДИ    
1. Обща субсидия 1 485 820  1 485 820 
2. Преходен остатък   73 810 73 810 

3. § 88-03-средства от ЕС   -3594 
 ВСИЧКО: 1 485 820 73 810 1 556 036 

 
 
 ФУНКЦИИ И 

ДЕЙНОСТИ 
 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

 
 

    
Чупрене 

 
Кметство 
Г.Лом  

 
ОУ 
Чупрене  

 
ОУ 
Г.лом  

 
Общо 

І. Общи държавни служби 326 180 30 820   357 000 
 Общ. администрация 326 180 30 820   357 000 
    заплати и др.възнаграж. 269 850  25 800    295 650  
     осигурителни вноски 56 330  5 020    61 350  
     численост общо: 33 3   36 
     в т. ч.:кмет на община 1    1 

     кмет на кметство        4 1   5 
     кмет. наместници 2    2 
     служебно 3    3 
      трудово  23 2   25 
ІІ. Отбрана и сигурност 86 150    86 150 

 ОМП 66 980    66 980 
    заплати и др.възнаграж. 53 880    53 880 
     осигурителни вноски 10 180    10 180 
     издръжка 2 920    2 920 
     дежурни 5    5 

     Техници ПУ 3    3 
 Доброволни 

формирования 
 

2 000 
    

2 000 
 издръжка 2 000    2 000 



 ДД вътрешна сигурност 17 170    17 170 
     възнаграждения 6 500    6 500 
     осигурителни вноски 1 270    1 270 

     издръжка 9 400    9 400 
  обществени възпитатели 3    3 

ІІІ. Образование 67 472 53 456  167 750 249 996 538 674 
 ЦДГ 59 472 53 456   112 928 
     заплати 44 880 41 800   86 680 

     осигурителни вноски 9 180 8 510   17 690 
     издръжка 5 412 3 146   8 558  

     численост 4,5 4,5   9 
 ОУ     167 750 249 996  417 746  
 ДД по образованието      

     издръжка 8 000    8 000 
     численост 1 1   2 

 ІV. Здравеопазване 8 832    8 832 
     заплати 6 960    6 960 
     осигурителни вноски 1 290    1 290 
     издръжка  582     582 
     численост 1    1 

V. Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

 
497 945 

 
1 735 

   
499 680 

 ЦНСТ Долни Лом   102 520          102520 

     заплати 64 100    64 100 
     осигурителни вноски 11 460    11 460 

     издръжка 26 960    26 960 
     численост 9    9 
 ЦНСТ Репляна 140 868    140 868 

     заплати 89 040    89 040 
     осигурителни вноски 16 650    16 650 

     издръжка 35 178    35 178 
     численост 13    13 
 ЦНСТ Върбово 153 780    153 780 

     заплати 85 800    85 800 
     осигурителни вноски 16 230    16 230 

     издръжка 51 750    51 750 
     численост 13,5    13,5 
 Защитено жилище 83 350    83 350 

     заплати 45 600    45 600 
     осигурителни вноски 7 860    7 860 

     издръжка 29 890    29 890 
     численост 6    6 



 ПВЗ      
 възнаграждения  17 427 1 735   19 162 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейности 
 

46 443 
 

19 257 
   

65 700 
 Читалища 46 443 19 257   65 700 
 Брой читалища 5 1   6 

 Субсидирана численост 6,4 2,6   9 
       

 ВСИЧКО: 1033 022 105 268 167 750 249 996  1 556 036 
 
Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” 

№ 
по 
ред 

 
  Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 
Собствени приходи  
финансиране 

 
Субсидии по 
ЗДБРБ за 2017 г 

 
Общо 
приходи 

 ПРИХОДИ     
1. Данъчни                                                          92 000     
    патентен 2 000   

     данък недвижими имоти    30 000   
    данък МПС 15 000   

    възмезден данък 45 000   
2. Неданъчни 715 298     
    прих.от продажби 394 000   
      наеми 4 000    
   наем земя 60 000   

   пазари, тържища  1 000   
   такса  ЦДГ 1 000   
   такса ДСП 25 398   
   такса битови отпадъци 85 000   
   такса технически услуги 20 000   

   Такса администрат.услуги 45 000   
 Такса притежаване на куче 700   
    внесено ДДС  /-/ -20 000   
    внос по ЗКПО /-/ -3 000   
   продажба общ. земя                      102 200   

 3. Обща израв.субсидия   293 700    
 4. Зимно поддържане пътища  33 500  

 5. Целева субсидия за 
капиталови разходи 

 
  

 
207 300  

 
  

 6.  Финансиране в т.ч.: - 8 362     

 Др. финансиране РИОСВ -7 000   
 Средства за пращания на 

сметки от ЕС 
 

-1362 
  



7. Преходен остатък 3 444   
 ВСИЧКО: 802 380 534 500 1 336 880 
 
 
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ                      РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 
   Чупрене Кмет. 

Г.Лом  
ОУ 
Чупрен   

ОУ 
Г.Лом  

Общо 

І. Общи държав.служби 434 250  12 600   446 850  
     ОбА   386 050  12 600   398 650  

    издръжка 256 300 12 600   268 900 
    капиталови разходи 129 750     129 750  

      ОбСъвет в т.ч.: 48 200    48 200 
        заплата 17 160    17 160 

        възнаграждение   20 680    20 680 
        осигур. вноски 7 140    7 140 
         издръжка  3 220    3 220 
         председател  1    1 

         общ. съветници 10    10 
ІІ. Отбрана и сигурност 12 000    12 000 

 Превантивна дейност 12 000    12 000 
ІІІ. Образование 14 000 14 000   28 000 

 ЦДГ  - издръжка 14 000 14 000   28 000 
V. Соц. осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

90 600 
 

2 500 
   

93 100  

 Домашен соц. 
патронаж 

 
75 600 

    
75 600 

     заплати 36 600    36 600 
     осигурителни вноски 6 810    6 810 
     издръжка 32 190    32 190 

     численост 6,0    6,0 
      брой места 70    70 
 ПВЗ 5 000 2 500   7 500 

     издръжка  5 000 2 500   7 500 
 Клуб на пенсионера 10 000    10 000 

 капиталови разходи 10 000    10 000 
VІ. Жил.строителство,БКС 

и опазване на околната 
среда 

 
 

275 330  

 
 

16 000 

   
 

291 330  
 ВиК   2 000     2 000  
 издръжка 2 000    2 000 

 Освет. Улици – 
издръжка  

 
41 000 

 
6 000 

   
47 000 



 ОР улици и тротоари 20 000     20 000  
 издръжка 20 000    20 000 
 ДД по БКС  127 730  10 000   137 730  

   възнаграждения 30 000    30 000 
   осигурителни вноски 5 480    5 480 

   издръжка 32 520 10 000   42 520 
   капиталови разходи 59 730     59 730  
 Озеленяване 6 600    6 600 

     заплати 3 360    3 360 
     осигурителни вноски 670    670 

     издръжка 2 570    2 570 
     численост 0,5    0,5 

 Чистота 78 000    78 000 
     Заплати,възнаграж. 19 500    19 500 

     осигурителни вноски 3 690    3 690 
     издръжка 29 070    29 070 

 капиталови разходи 25 740    25 740 
     численост 3    3 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейност 
 

115 600    
 

900 
   

116 500   
 Спортни бази 16 000     16 000  

  издръжка 4 000    4 000 
 капиталови разходи 12 000     12 000  
 Обредни домове 4 400 900   5 300 
 ДД по културата 95 200     95 200  
  издръжка 60 000    60 000 

 капиталови разходи 35 200     35 200  
 
VІІІ. 

Икономически 
дейности и услуги 

 
264 700   

    
264700   

 ДД по селско, 
горско…. 

 
49 100  

    
49 100 

     заплати 17 040    17 040  

    възнаграждения 4 000    4 000 
    осигурителни вноски 3 200    3 200 
    капиталови пазходи 18 000    18 000 

    издръжка 6 860    6 860 
     численост 2,5    2,5 

 Служ. и …. 
поддръжка… пътища 
/зимно/ 

 
 

78 500  

    
 

78 500  

    издръжка 33 500    33 500 
    капиталови разходи 45 000     45 000  



 ДД по туризма 18 200    18 200 
     Заплати 6 720    6 720 
     осигурителни вноски 1 280    1 280 

     издръжка 10 200    10 200 
    капиталови разходи        

     численост 1,0    1,0 
 ДД по икономиката 118 900     118 900  

 заплати 48 000    48 000 
  възнаграждения 50 000    50 000 

  осигурителни вноски 17 600    17 600 
  издръжка 3 300    3 300 
 численост 7    7 

ІХ. Разходи некласиф. в 
други функции 

 
65 000 

    
 65 000 

 Разходи за лихви 35 000    35 000 
 Резерв за 

непредвидени и 
неотложни работи 

 
 

30 000 

    
 

30 000 
 ВСИЧКО: 1 271 480 46 000   1 317 480   

 
 

ДОФИНАНСИРАНЕ      
І. Общи държав.служби      

     ОбА   19 400    19 400 
     Заплати 12 000    12 000 
     осигурителни вноски 2 250    2 250 

     издръжка 5 150    5 150 
     численост 1     1 

 ВСИЧКО: 19 400     19 400 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 
1 290 880 

 
46 000 

   
1 336 880 

ОБЩО БЮДЖЕТ: 2 323 902 151 268  167 750 249 996  2 892 916  
 
 
                           ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите , финансирани със 
средства от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2017 
год. и със собствени средства,  / Приложение № 1  
                          ІІІ.Утвърждава приоритетите за изразходване на постъпилите по 
бюджета средства: 
                         1.Заплати, вноски за осигурителни плаща 
                         2.Храна, отопление, осветление, вода 
                         3.Други разходи за издръжка на образователни, здравни, социални 
заведения и общинска администрация. 



                        ІV.Приема лимит за представителни разходи на кмета на общината в 
размер на  5 300 лв. 
 
                        V.Приема разчети за целеви разходи : 
                        1.За заплащане на членски внос в НПО  – 2 220 лв. 
                        2.Подпомагане на разходи за погребение на самотни,без близки и 
роднини,бездомни,безпризорни,настанени в заведения за социални услуги и 
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. В помощта се включва 
издаване на смъртен акт, некролог, ковчег и надгробен знак в размер на 60 лв.                                                
                         3.На основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, 
по решение на общинския съвет могат да се подпомагат спортни дружества, като 
средствата могат да се изразходват пряко от общините, като средствата в размер на 
4000 лв. да се разходват, както следва: 
                         а/за провеждане на футболен турнир – за закупуване на футболни топки, 
заплащане съдийски такси и награден фонд – 2 400 лв., от тях награден фонд 1 200 лв. 
                        б/за провеждане на спортно-туристически празник на Балкана – Чупрене 
и Горни Лом – волейболен турнир, футбол на малки вратички, теглене на въже и други 
масови игри – закупуване на топки, мрежи, подготовка на терен и транспортни разходи 
– 500 лв. 
                      в/общински турнир по футбол на малки врати – 300 лв. 
                      г/ разходи за други спортни мероприятия –  кинеложка изложба, турнир по 
шах и др. – 800  лв.: от тях награден фонд 300 лв. 
                     4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община Чупрене 
-  8000 лв. 
                    5.За организация и провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум 
прасе и ти вречу”, традиционните събори по села и други културни мероприятия – 60 
000 лв. 
                    6.Средства за опазване и поддържане на военните паметници –500 лв. /в 
селата Чупрене, Долни Лом, Репляна, Върбово и Търговище/  
                    7.Средства за борба с бездомните кучета – 2000 лв.   
                    8.Одобрява сумата от 1000 лв. за организация и провеждане на заседание на 
УС на НАПОС-РБ в Община Чупрене. 
 
                    VІ.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 
/Приложение № 2 /.        
                    
                    VІІ.Утвърждава разходите за заплати за 2017 год., съгласно Приложение № 
3. 
                    VІІІ.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз , съгласно Приложение № 4 
 
                    ІХ. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 
периода 2017-2019 год. 



                         Х.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани  през 2017 год. в размер на 15 на сто от средно годишния 
размер на отчетените разходи за последните четири години. 
 
                         ХІ.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2017 год. в размер на 50 на сто от средно годишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години.  
 
                         ХІІ.Определяне размера на просрочените вземания, които се предвижда 
да бъдат събрани през 2017 год., съгласно приложената справка. 
 
                         ХІІІ.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 
                         1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
                         2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
                        3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи по т.1 и т.2 от решението. 
 
                         ХІV.Възлага на кмета на общината : 
                         1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет.   
                         2.Да разпредели и утвърди определените средства по общинския бюджет 
по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 
                         3.След извършване на компенсирани промени по бюджетите на 
разпоредителите да включва информацията за тях  в тримесечните отчети и 
обяснителни записки до общинския съвет. 
                         4.Да отразява служебно промените по бюджета на общината с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя. 
 
 
 
 
                      Т.10. от дневния ред: Предложение за решение за извършване на 
превантивни дейности, с цел предотвратяване на наводнения - почистване на речните 
корита в границите на населените места на територията на Община Чупрене, 
почистване на дерета и долове в земеделски земи – общинска собственост и начин за 
ползване на добитата дървесина.– вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
                      Няма дебати по внесеното предложение. 
                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 



. 
                     Гласували 10 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
                      
                     Предложението се приема с 10гласа „ЗА” 
 
 
 
                     РЕШЕНИЕ № 166 
                     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. 
 
 
 



                     Т.11от дневния ред:.Предложение за решение за почистване от дървесна 
растителност на земеделски земи в землището на Община Чупрене и начина на 
ползване на добитата дървесина. 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
                      Няма дебати по внесеното предложение. 
                     Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                     Гласували 10 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
                     
                    Предложението се приема с 10гласа „ЗА” 
 
                     РЕШЕНИЕ № 167 
                      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет  РЕШИ: 
                     1.Да се извършат дейности по почистване на земеделски земи – общинска 
собственост от дървесна растителност. 
                     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 добитата 
дървесина да бъде  предоставена за дърва за огрев на местното неселение по тарифа на 
корен, по цени, съгласно Наредбата за   определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Чупрене. 
 

                      Т.12 от дневния ред: Разни 
                     Господин Богомил Станков запозна съветниците с традиционното 
празнуване на   Празника „ Трифон Зарезан” и „ Осми март”. 
 
                     Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Господин 
Станков в 11:30 часа. 
 
 

 ПРОТОКОЛЧИК:            п                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:       п 
                               / З. Доцинска/                                                              / Б. Станков/  



 


