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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 24   

 
 
                   Днес 12.02.2014 год. от 09.45 часа в Пенсионерския клуб в с.Чупрене се 
проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.  
                   На заседанието присъстваха Секретаря на Община Чупрене, Директор на 
Дирекция „Обща администрация” при ОбА Чупрене, началник отдел ФСД при ОбА 
Чупрене, Кмет на с.Горни Лом, Кметски наместници на селата Долни Лом, Средогрив, 
Репляна Търговище и Върбово.  
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред. 
                   Няма предложения за изменение на дневния ред.  
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
  
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                    1.Предложение за приемане на Отчета на Програмата за енергийна 
ефективност на Община Чупрене за 2010 – 2013 год. 
                   2.Предложение за приемане на Програма за енергийно ефективност на 
Община Чупрене 2014-2017 год. 
                   3.Предложение за приемане на отчета за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за 2013 год. 
                   4.Предложение за актуализация на Правилника за организация и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 
                   5.Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост  
                   6.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 206032 и 216006, 
находящи се в землището на с.Горни Лом 
                   7. Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 222012 и 365005, 
находящи се в землището на с.Горни Лом 
                   8. Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 002107, 217002, 
217004, 317005, 319010,  находящи се в землището на с.Горни Лом 
                   9. Предложение за продажба на общински имот ПИ № 300005,  находящ се в 
землището на с.Горни Лом 
                   10. Предложение за продажба на общински имот ПИ № 315003,  находящ се 
в землището на с.Горни Лом 
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                   11.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 079088, 079089 и 
079090, находящи се в землището на с. Долни Лом 
                   12.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 054009, 054014, 
054016, 054021 и 054022, находящи се в землището на с. Търговище 
                   13. Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 135010, 145003, 
и 134022, находящи се в землището на с. Търговище 
                   14.Предложение за продажба на общинско жилище – ап.1 от бл.2 в 
с.Чупрене 
                   15.Предложение за продажба на общинско жилище – ап.2 от бл.2 в 
с.Чупрене 
                   16.Предложение за продажба на общинско жилище – ап.4 от бл.2 в 
с.Чупрене 
                   17.Предложение за продажба на общинско жилище – ап.5 от бл.2 в 
с.Чупрене 
                    18.Предложение за продажба на общинско жилище – ап.7 от бл.2 в 
с.Чупрене  
                   19.Предложение свързано с изпълнение на бюджета на общината – 
несъбираеми такси от Домашен социален патронаж Чупрене 
                   20.Предложение за приемане на Отчета на План сметката за приходите и 
разходите на такса Битови отпадъци за 2013 год. 
                   21.Предложение за приемане на План сметка за такса битови отпадъци за 
2014 год. 
                   22.Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 2014 год.    
                   23.Разни  
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета на Програмата за 
енергийна ефективност на Община Чупрене за 2010 – 2013 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подробно запозна общинските съветници с постигнатите 
резултати от изпълнението на програмата за енергийна ефективност през отчетния 
период. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 313 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за 
енергийната ефективност, Общинският съвет приема Отчета  на Програмата за 
енергийна ефективност на Община Чупрене за 2010 – 2013 год.                                              
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за енергийно 
ефективност на Община Чупрене 2014-2017 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   Г-жа Галина Каменова – директор на Дирекция „Обща администрация при 
ОбА Чупрене запозна общинските съветници с разработената програма и с тревога 
сподели, че през следващия период общината трябва да направи енергийно обследване 
на сгради – общинска собственост, с разгърната площ, съгласно изискванията на 
закона, а някои от тях са рядко използваеми или неизползваеми, което води до 
допълнителни разходи за общината. 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 314 
                   На основание чл.21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона 
за енергийната ефективност, Общинският съвет приема Програма за  енергийна 
ефективност на Община Чупрене 2014 – 2017 г.  
  
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на отчета за изпълнение на 
решенията на Общинския съвет за 2013 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   По внесения материал няма дебати.  
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 
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                   РЕШЕНИЕ № 315 
                   На основание чл.21 ал.1 т.24, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМ 
Общинския съвет приема Отчета за изпълнение на решенията, взети от Общински 
съвет Чупрене през 2013 год. 
 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за актуализация на Правилника за 
организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация – вносител г-н Милчо Михайлов – Председател на 
бюджетната комисия  при ОбС Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 316 
                   На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА Общинския съвет приема актуализация 
на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, както следва: 
                   Чл.40 ал.2 се изменя така: 
                   « Считано от 01.01.2014 год. на Председателят на общинския съвет се 
определя основно месечно възнаграждение в размер на 85 на сто от размера на 
основното месечно възнаграждение на кмета на общината и  0,6 на сто допълнително 
трудово възнаграждение за всяка година трудов стаж.” 
 
 
 
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна съветниците с Програмата за управление на общинската 
собственост за 2014 год., като подчерта, че тя е отворена и може да бъде допълвана при 
необходимост. 
                   По предложението няма дебати 
  
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 317 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от Закона за общинската 
собственост Общинският съвет приема Програма за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост за 2014 год. 
 
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 
206032 и 216006, находящи се в землището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 318 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  

         ПИ № 206032 – Ливада – седма категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Беловодски ливади” с площ на имота от 2.928 дка., актуван с АОС 468 .- 615 
лв. 

         ПИ № 216006 – Ливада – шеста категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Слановище” с площ на имота от 2.220 дка., актуван с АОС 469 – 500 лв. 

        Начална тръжна цена  – 1 115 лв.  
 

                   Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 

 
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 
222012 и 365005, находящи се в землището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 319 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  
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         ПИ № 222012 – Нива – седма категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Бела вода” с площ на имота от 7.544 дка., актуван с АОС 470 .- 1 550 лв. 

         ПИ № 365005 – Ливада – шеста категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Бела вода” с площ на имота от 2.969 дка., актуван с АОС 472 – 670 лв. 

         Начална тръжна цена  – 2 220 лв. 
 

                   Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 

 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 
002107, 217002, 217004, 317005, 319010,  находящи се в землището на с.Горни Лом – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 320 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  

       ПИ № 002107 – Нива – десета категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Равна река” с площ на имота от 5.233 дка., актуван с АОС 451 .- 320 лв.  

       ПИ № 217002 – Ливада – шеста категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Слановище” с площ на имота от 4.891 дка., актуван с АОС 452 – 1275 лв. 

       ПИ № 217004 – Ливада – шеста категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Слановище” с площ на имота от 5.438 дка., актуван с АОС 453 – 1410 лв. 
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       ПИ № 317005 – Ливада – десета категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Равна река” с площ на имота от 5.923 дка., актуван с АОС 455 – 360 лв. 

       ПИ № 319010 – Ливада – десета категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Гънденица” с площ на имота от 1.515 дка., актуван с АОС 456 – 90 лв. 

       Начална тръжна цена  – 3 455 лв.  
 
                   Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 
 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 
300005,  находящ се в землището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 321 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен  търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  

        ПИ № 300005 – Ливада – десета категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Путавица” с площ на имота от 16.093 дка., актуван с АОС 454. 

        Начална тръжна цена  – 2 450 лв.  
 
                   Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
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                   Т.10 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 
315003,  находящ се в землището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
 
                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 322 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  

         ПИ № 315003 – Ливада – десета категория в землището на село Горни Лом, 
местност „Равна река” с площ на имота от 29.742 дка., актуван с АОС 471.  

         Начална тръжна цена  – 8 500 лв.  
 

                   Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 
 
                   Т.11 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти ПИ 
№№ 079088, 079089 и 079090, находящи се в землището на с. Долни Лом – вносител г-
н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 323 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинския 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  

        ПИ № 079088 – Лозе – осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Черна бара” с площ на имота от 0.742 дка., актуван с АОС 457.  

        ПИ № 079089 – Лозе – осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Черна бара” с площ на имота от 0.571 дка., актуван с АОС 458.  

        ПИ № 079090 – Нива – осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Черна бара” с площ на имота от 2.075 дка., актуван с АОС 459.  

       Начална тръжна цена  – 750 лв.  
 
         Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 
 
 
 
                   Т.12 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти ПИ 
№№ 054009, 054014, 054016, 054021 и 054022, находящи се в землището на с. 
Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 324 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  

         ПИ № 054009 – Др. тр. насажден. – седма категория в землището на село 
Търговище, местност „Пръшляк” с площ на имота от 2.808 дка., актуван с АОС 460.  

         ПИ № 054014 – Др. тр. насажден. – седма категория в землището на село 
Търговище, местност „Пръшляк” с площ на имота от 3.884 дка., актуван с АОС 461.  

         ПИ № 054016 – Др. тр. насажден. – седма категория в землището на село 
Търговище, местност „Пръшляк” с площ на имота от 1.500 дка., актуван с АОС 462.  

         ПИ № 054021 – Др. тр. насажден. – седма категория в землището на село 
Търговище, местност „Пръшляк” с площ на имота от 2.811 дка., актуван с АОС 463.  

         ПИ № 054022 – Др. тр. насажден. – седма категория в землището на село 
Търговище, местност „Пръшляк” с площ на имота от 6.020 дка., актуван с АОС 464.  

         Начална тръжна цена  – 3 750 лв.  
 
                   Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 
  
                   Т.13 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти ПИ 
№№ 135010, 145003, и 134022, находящи се в землището на с. Търговище – вносител г-
н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 325 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  

         ПИ № 135010 – ЛИВАДА – девета категория в землището на село 
Търговище, местност „Голаш” с площ на имота от 42,039 дка., актуван с АОС 465.  

         ПИ № 145003 – ЛИВАДА – девета категория в землището на село 
Търговище, местност „Голаш” с площ на имота от 54,565 дка., актуван с АОС 466.  

         ПИ № 134022 – ЛИВАДА – девета категория в землището на село 
Търговище, местност „Голаш” с площ на имота от 28,797 дка., актуван с АОС 467. 

         Начална тръжна цена  – 24 500 лв.  
 

                   Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 
                   Дадена 10 минути почивка от 10.50 ч. до 11.00 ч. 
 
                   По предложение на г-н Станков до изясняване на въпросите, свързани с 
продажбите на общинските жилища, общинските съветници гласуваха: внесените 
материали по т.14 до т.18 от дневния ред да бъдат разгледани на следващо заседание. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   Предложенията по т.14 до т.18 от дневния ред да бъдат разгледани на 
следващо заседание. 
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                   Т.19 от дневния ред: Предложение свързано с изпълнение на бюджета на 
общината – несъбираеми такси от Домашен социален патронаж Чупрене – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Видно от предложението,  такси от ДСП Чупрене са на починали лица и са 
несъбираеми, заяви г-н Костин. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 326 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, 
Общинският съвет разрешава дължащите се месечни такси по партидите на Домашен 
социален патронаж Чупрене, в размер на 179.96 лв., на лицата: 
                   - Асен Славчев Александров – 21.82 лв. – от с.Чупрене – починал; 
                   - Вена Георгиева Атанасова – 48.58 лв. от с. Търговище – починала; 
                   - Рилка Йорданова Монова – 91.23 лв. от с. Чупрене - починала; 
                   - Мария Николова Михайлова – 18.33 лв. от с. Чупрене – починала, 
 да бъде за сметка на общинския бюджет по съответната дейност на заведението. 
 
 
                   Т.20 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета на План сметката 
за приходите и разходите на такса Битови отпадъци за 2013 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Яким Марков – кметски наместник на с.Репляна предложи за по-добра 
събираемост на данъци и такса битови отпадъци, длъжниците за минали години да 
бъдат подканяни писмено. 
                   По предложението няма дебати. 
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                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 327 
                   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 2013 год.: 
                                                                                                     / в лева/ 
Наименование на приходите и разходите План 

2013 год. 
Отчет 
2013 год. 

І.Приходи 61200  86101 
1.От такса за битови отпадъци 61200  86101 
2.Преходен остатък от 2012 год. 0  0 
ІІ.Разходи 61200  61168 
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    19555  19555  
2.Загробяване на сметище, вкл. такса по Закона за 
управление на  отпадъците 

 
12000  

 
12000  

3.Чистота на териториите за обществено ползване 6200  6200  
4.Осигуряване на съдове за съхранение на 
битовите отпадъци – контейнери и др./ремонт контейнери 

 
8000  

 
8000  

5.Други разходи : 15445  15413  
- за численост на персонала 1 бр. – заплата, 

осигурителни плащания,условия на труд 
 

7519 
 

7487  
 - застраховки и данъци 4926  4926  
 - резервни части и други  3000  3000  
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                   Т.21 от дневния ред: Предложение за приемане на План сметка за такса 
битови отпадъци за 2014 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с План сметката за приходите и 
разходите на  ТБО за 2014 год.и подчерта, че няма да има увеличение на такса битови 
отпадъци за тази година. 
                   По внесеното предложение няма дебати 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 328 
                   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 2014 год., в лева: 
Наименование на приходите и разходите План 

2014 год. 
Отчет 
2014 год. 

І.Приходи 73000   
1.От такса за битови отпадъци 85000   
2.Отчисления по ЗУО -12000  
2.Преходен остатък от 2012 год. 0   
ІІ.Разходи 73000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    30700  
2.Загробяване на сметище 3000   
3.Чистота на териториите за обществено ползване 7000  
4.Осигуряване на съдове за съхранение на 
битовите отпадъци – контейнери и др./ремонт контейнери 

 
8810 

 

5.Други разходи : 23490  
- за численост на персонала 2 бр. – заплата, осигурителни 
плащания, условия на труд и др.издръжка 

 
15490 

 
 

 - застраховки и данъци 5000  
 - резервни части и други  3000  
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                   ІІ.Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 
30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите в срок от 
01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
 
 
                   Т.22 от дневния ред: Предложение за приемане на бюджета на Община 
Чупрене за 2014 год.  – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подробно запозна общинските съветници с начина на съставяне 
на проектобюджета на общината: 
                   -за държавните дейности – единните разходни стандарти и натуралните 
показатели за съответната дейност; 
                   -за местните дейности – след анализ на очакваните приходи и субсидията от 
РБ за 2014 год. 
                   -за разходите – в зависимост от потребностите на дадената дейност, при 
спазване на приоритетите. 
                   Отношение по проекта за бюджет взе г-н Младен Младенов, които изказа 
мнение, че малко са общините, които ще приемат такъв по обем бюджет, включително 
и средства от Европейския съюз и прикани общинските съветници да гласуват 
приемането му. 
                   По внесеното предложение няма въпроси и питания. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника:  
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
   
 
                   РЕШЕНИЕ № 329 
                   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 2014 год., Общинския 
съвет да приеме  бюджета на Община Чупрене за 2014 год., както следва: 
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А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ” 
                                                                                                                                       / в лева / 
 № 
по 
ред 

 
Н А И М Е Н О В А Н И Е 

Субсидди по 
ЗДБРБ за 2014 г.  

Преходен 
остатък 

Общо приходи 

  ПРИХОДИ    
1. Обща субсидия 1 163 015  1 163 015 
2. Преходен остатък   62 741 62 741 
3. § 8803  -10 336 -10 336 
 ВСИЧКО: 1 163 015 52 405 1 215 420 
 
 
 ФУНКЦИИ И 

ДЕЙНОСТИ 
 
 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

 
 

    
Чупрене 

 
Кметство 
Г.Лом  

 
ОУ 
Чупрене  

 
ОУ 
Г.лом  

 
Общо 

І. Общи държавни служби       352 192  
 Общ. администрация 321 552  30 640      
    заплати и др.възнаграж. 267 888  25 920    293 808  
     осигурителни вноски 53 664  4 720    58 384  
     численост общо: 35,5 3   38,5 
     в т. ч.:кмет на община 1    1 
     кмет на кметство         1   1 
     кмет. наместници 6    6 
     служебно 3    3 
      трудово  25,5 2   27,5 
ІІ. Отбрана и сигурност 72 680      72 680 
 ОМП 55 890     55 890 
    заплати и др.възнаграж. 44 160     44 160  
     осигурителни вноски 8 023     8 023  
     издръжка 3 707     3 707  
     дежурни 5    5 
     Техници ПУ 3    3 
 ДД вътрешна сигурност 16 790    16 790 
     възнаграждения 6 900     6 900  
     осигурителни вноски  1 140    1 140  
     издръжка 8 750     8 750  
  обществени възпитатели 3    3 
ІІІ. Образование 55 098   62 740 136 386  207 213  461 437  
 ЦДГ 55 098  62 740    117 838  
     заплати 35 844  35 600    71 444  
     осигурителни вноски 7 260  7 165    14 425  
     издръжка 11 994  19 975    31 969  
     численост 4,5 4,5   9 
 ОУ     136 386 207 213  343 599  
 ДД по образованието      
     численост 1 1   2 



 18

 ІV. Здравеопазване 9 678    9 678 
     заплати 6 288    6 288 
     осигурителни вноски 1 160    1 160 
     издръжка 2 2230    2 230 
     численост 1    1 
V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

268 233 
    

268 233 
 ЦНСТ Долни Лом     83 040    83 040  
     заплати 54 720     54 720  
     осигурителни вноски 9 850     9 850  
     издръжка 18 470     18 470  
     численост 9    9 
 ЦНСТ Репляна 117 713    117 713 
     заплати 73 560    73 560 
     осигурителни вноски 13 200    13 200 
     издръжка 30 953    30 953 
     численост 12,5    12,5 
 Защитено жилище 67 480    67 480 
     заплати 37 200    37 200 
     осигурителни вноски 6 700    6 700 
     издръжка 23 580    23 580 
     численост 6    6 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейности 
 

35 200 
 

16 000 
   

51 200 
 Читалища 35 200 16 000   51 200 
 Брой читалища 5 1   6 
 Субсидирана численост 5,5 2,5   8 
 ВСИЧКО: 762 441 109 380   136 386   207 213 1 215 420 
 
Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” 
 
№ 
по 
ред 

 
  Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 
Собствени приходи  
финансиране 

 
Субсидии по 
ЗДБРБ за 2014 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 925 100      
    прих.от продажби 350 000   
      наеми 4 000    
   наем земя 240 000   
   пазари, тържища 600   
   такса  ЦДГ 1 000   
   такса ДСП 25 000   
   такса битови отпадъци 85 000   
   такса технически услуги 20 000   
   Такса администрат.услуги 45 000   
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    внесено ДДС  /-/ -40 000   
    внос по ЗКПО /-/ -6 000   
   продажба общ. земя                      200 000   
 3. Обща израв.субсидия   311 400    
4. Целева субсидия за 

капиталови разходи в т.ч.: 
 

  
 

169 200  
 
  

 за изграждане,ОР общ. път   83 700    
5.  Финансиране в т.ч.: - 117 107     
 Задължение по фин. лизинг -5 107      
 Възстановяване наб.с/ка -100 000   
 Др. финансиране РИОСВ -12 000   
6. Преходен остатък 3 235     
 ВСИЧКО: 903 228  480 600  1 383 828   
 
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 
   Чупрене Кмет. 

Г.Лом  
ОУ 
Чупрен   

ОУ 
Г.Лом  

Общо 

І. Общи държав.служби 613 821  9 600   623 421 
     ОбА    569 821 9 600   579 421 
    издръжка 342 321 9 600   351 921 
    капиталови разходи 227 500    227 500 
      ОбСъвет в т.ч.: 44 000    44 000 
        заплата 16 128    16 128 
        възнаграждение   18 500    18 500 
        осигур. вноски 6 390    6 390 
         издръжка  2 982    2 982 
         председател  1    1 
         общ. съветници 10    10 
ІІ. Отбрана и сигурност 2 000    2 000 
 Превантивна дейност 2 000    2 000 
ІІІ. Образование 5 000 5 000   10 000 
 ЦДГ  - издръжка 5 000 5 000   10 000 
V. Соц. осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

85 910 
 

2 500 
   

88 410 
 Домашен соц. 

патронаж 
 

78 910 
    

78 910 
     заплати 37 800    37 800 
     осигурителни вноски 6 910    6 910 
     издръжка 34 200    34 200 
     численост 7    7 
      брой места 70    70 
 ПВЗ 7 000 2 500   9 500 
     издръжка  7 000 2 500   9 500 
VІ. Жил.строителство,БКС 

и опазване на околната 
среда 

 
 

207 305 

 
 

15 630 

   
 

222 935 
 ВиК  11 000     11 000  
 издръжка 3 000    3 000 
 капиталови разходи 8 000    8 000 
 Освет. Улици –      
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издръжка  40 000 3 000 43 000 
 ДД по БКС  78 250 9 000   87 250 
   възнаграждения 30 000    30 000 
   осигурителни вноски 5 250    5 250 
   издръжка 43 000 9 000   52 000 
 Озеленяване 5 055 3 630   8 685 
     заплати 2 580 2 640   5 220 
     осигурителни вноски 475 490   965 
     издръжка 2 000 500   2 500 
     численост 0,5 0,5   1 
 Чистота 73 000    73 000 
     Заплати,възнаграж. 12 600    12 600 
     осигурителни вноски 2 290    2 290 
     издръжка 58 110    58 110 
     численост 2    2 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейност 
 

47 029 
 

800 
   

47 829 
 Спортни бази 5 000    5 000 
 Обредни домове 3 594 800   4 394 
 ДД по културата 35 200    35 200 
 Международни 

програми - ТГС 
 

3 235 
    

3 235 
VІІІ. Икономически 

дейности и услуги 
 

329 001 
    

329 001 
 ДД по селско, 

горско…. 
 

39 636 
    

39 636 
     заплати 18 876    18 876 
     осигурителни вноски 3 460    3 460 
     издръжка 17 300    17 300 
     численост 3    3 
 Служ. и …. 

поддръжка… пътища 
/зимно/ 

 
 

104 200 

    
 

104 200 
    издръжка 20 500    20 500 
    капиталови разходи 83 700    83 700 
 ДД по икономиката 185 165    185 165 

 заплати 28 320    28 320 
  възнаграждения 51 300    51 300 
  осигурителни вноски 11 745    11 745 
  издръжка 38 800    38 800 
  капиталови разходи 55 000    55 000 
 численост 4,5    4,5 
ІХ. Разходи некласиф. в 

други функции 
 

60 232 
    

60 232 
 Разходи за лихви 30 232    30 232 
 Резерв за 

непредвидени и 
неотложни работи 

 
 

30 000 

    
 

30 000 
 ВСИЧКО: 1 350 298 33 530   1 383 828 
ОБЩО БЮДЖЕТ: 2 112 739 142 910 136 386 207 213 2 599 248 
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                   ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите , финансирани със средства от 
целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2014 год. и със 
собствени средства,  / Приложение № 1  
                         ІІІ.Утвърждава приоритетите за изразходване на постъпилите по 
бюджета средства: 
                           1.Заплати, вноски за осигурителни плащания. 
                           2.Храна, отопление, осветление, вода. 
                           3.Други разходи за издръжка на образователни, здравни, социални 
заведения и общинска администрация. 
                           ІV.Приема лимити за разходи: 
                           1.Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 
10000 лв. 
                           2.Лимит за представителни разходи на председателя на Общинския 
съвет в размер на 500 лв. 
                           V.Приема разчети за целеви разходи : 
                            1.За заплащане на членски внос в НПО  – 2000 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. Моля Вашето одобрение 
средства в размер на 5000 лв. да се разходват, както следва: 
                         а/за провеждане на футболен турнир – за закупуване на футболни топки, 
заплащане съдийски такси и награден фонд – 2600 лв., от тях награден фонд 1200 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 
– 800 лв. 
                          в/турнир по шах – 400 лв.: от тях 300 лв. награден фонд; 
                          г/общински турнир по футбол на малки врати – 300 лв. 
                          д/ разходи за други спортни мероприятия –  кинеложка изложба и др. – 
900  лв.: от тях награден фонд 300 лв. 
                          4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община 
Чупрене -  8000 лв. 
                          5.Провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти 
вречу”, традиционните събори по села и други мероприятия – 18 000 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.   
                         VІ.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 
/Приложение № 2 /.                           
                      VІІ.Утвърждава разходите за заплати за 2014 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 2014-2016 год. 
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                        Х.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани  през 2014 год. в размер на 5 на сто. 
                        ХІ.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2014 год. в размер на 30 на сто.   
                        ХІІ.Определяне размера на просрочените вземания, които се предвижда 
да бъдат събрани през 2014 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. 
                            ХV.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни 
трансфери за местни дейности в размер на 95%, като резерва от 5 на сто в размер на 
24 030 лв. се разпределят по дейности, както следва: 
                             - резерв от обща изравнителна субсидия:  
                            Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане 
на пътища” - за зимно поддържане на общински пътища – 1025 лв.;                               -   
                             Дейност 898 „Други дейности по икономиката”  - 14 545 лв.” 
                             - резерв от целевата субсидия за капиталови разходи 
                             Дейност 122 „Общинска администрация” – 8 460 лв., вкл. и резерва за 
основен ремонт общински пътища.” 
 
 
                   Т.23 от дневния ред: Разни 
                   Г-н Богомил Станков: 
                   -запозна общинските съветници с писмото на МБАЛ гр.Белоградчик с молба 
за финансова помощ – да се отговори писмено за невъзможността на общината за 
финансово подпомагане, а само в натура – дърва за огрев, както беше решено на 
срещата на общинския съвет и представител на болницата Белоградчик на минало 
заседание; 
                   -информира присъстващите за възможност за написване на пропуснати 
имена върху паметниците на загиналите във войните жители от нашата община; 
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                   -очаква уведомление от кметовете по населени места за определяне на място 
за поставяне на камери за видеонаблюдение. 
                   Г-н Георги Викторов постави въпрос за почистване на канавки и поддръжка 
на пътя в с.Долни Лом.  
                     
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 12.30 ч. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :       / п/                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     /п/ 
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
  
 


