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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 23   

 
 
                   Днес 21.01.2014 год. от 09.30 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, 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 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1.Предложение за промяна на предназначението на земята на ПИ 002047 и 
ПИ 2999007 от КСВ на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин 
                   2.Предложение за издаване на запис на заповед от Община Чупрене в полза 
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 48/3/3130364/  от 03.01.2014 год. по Мярка 313 за Проект „Съхраняване и 
опазване на турлашкото културно наследство в Община Чупрене” 
                   3.Предложение за определяне на отдел от ОГФ за отдаване за ползване чрез 
търг 
                   4.Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в 
землището на с.Репляна 
                   5.Предложение за отдаване под наем на общинска собственост - част от 
сградата на б.Здравна служба с.Върбово 
                   6.Предложение за закупувяне на лек автомобил за нуждите на социалните 
завадения от общината 
                   7.Предложение за начина за ползване на реализирания преходен остатък в 
края на 2013 година от  делегираните държавни дейности 
                   8.Предложение за актуализация на бюджета на общината за 2013 година в 
частта за „мести дейности” 
                   9.Предложение за актуализация на План сметката за приходите и разходите 
на такса „битови отпадъци” 
                   10.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по проект „Красива 
България”  за обект „Топлоизолация фасади сграда Общинска администрация 
с.Чупрене” 
                   11.  Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по проект 
„Красива България”  за обект „Преустройство на общинска сграда в Център за 
настаняване от семеен тип с.Въпбово, община Чупрене” 
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                   12.Предложение за приемане на Отчета за състоянието на общинския дълг 
за 2013 год.  
                   13.Предложение за актуализация на Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 
                   14.Предложение за приемане на Отчета за дейността на общинския съвет и 
неговите комисии  
                   15.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене 
за първо полугодие на 2014 год. 
                   16.Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по реда на 
чл.92 от Кодекса за социално осигуряване 
                   17.Разни  
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за промяна на предназначението на 
земята на ПИ 002047 и ПИ 299007 от КСВ на с. Горни Лом, община Чупрене, област 
Видин – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Във връзка с изпълнение на проект по ПРСР е необходимо смяна на 
предназначението на земеделската земя, обясни г-н Костин. 
                   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 № 297 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.3 т.4 от 
ЗСПЗЗ, Общинският съвет дава предварително съгласие за промяна на 



 3

предназначението на ПИ 002047 –2,638 дка земеделска земя – ливада, десета категория 
и ПИ 299007 – 1,090 дка пасище, мера, девета категория от КВС на с.Горни Лом, 
общ.Чупрене, обл.Видин за “рекреационни дейности”с обособяване на УПИ І-
2047,299007, кв.299, като възлага на Кмета на Общината да проведе процедурата. 
 
 
  
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за издаване на запис на заповед от 
Община Чупрене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
авансово плащане по договор № 48/3/3130364/  от 03.01.2014 год. по Мярка 313 за 
Проект „Съхраняване и опазване на турлашкото културно наследство в Община 
Чупрене” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Внесеното предложение касае изпълнение на проект за ремонт на 
Туристическа спалня Чупрене, подчерта г-н Костин.  
                   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 № 298 

       На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, и договор за отпускане на 
финансова помощ № 48/3/3130364/ от 03.01.2014 год. по Мярка 313 за Проект 
„Съхраняване и опазване на турлашкото културно наследство в Община 
Чупрене”  сключен между Община Чупрене, „Фондация МИГ Западна Стара планина – 
Копрен – Миджур”, със седалище и адрес на управление гр.Чипровци, ул. Точо 
войвода” № 2, БУЛСТАТ 176050843, представлявано от Цветелина Георгиева 
Александрова  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
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идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния 
директор Мирослав Николов Николов, Общинският съвет Чупрене 

РЕШИ: 
1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Ваньо Костадинов Костин  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  50 206,45 (петдесет хиляди 
двеста и шест лева и четиридесет и пет стотинки) за обезпечаване на 110 % от 
заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ    
№ 48/3/3130364/ от 03.01.2014 год. по мярка 313 за Проект „Съхраняване и опазване 
на турлашкото културно наследство в Община Чупрене” , сключен между Община 
Чупрене, Фондация „МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур” и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
2. Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № 48/3/3130364/  и да ги представи пред 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за определяне на отдел от ОГФ за 
отдаване за ползване чрез търг – 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 № 299 
                   1.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1  от 
ЗГ  Об Съвет  определя тарифите на корен за добив на прогнозно количество дървесина 
по отдели,както следва:  

 
Отдел 87  „з”-с. Горни Лом 

дървесен вид: бук 
 количество                     лв./м3 
 
Трупи за бичене     781 м3     60лв. 
ОЗМ                342 м3                      35лв. 
Средна                                     28 м3                                33лв. 
Дребна                                     13 м3                                33лв. 
Дърва/пл.м3/                         166 м3                               32лв. 

 
Цените са без ДДС. 

 
           2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ Об 
съвет  определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен за 
прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва: 
 
 Отдел 87 „з”  -  65 495 лв. 
  

Цените са без ДДС. 
 
 3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно 
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ . 
 4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение. 
 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, 
находящи се в землището на с.Репляна – 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”  
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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 № 300 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.24а, ал.5 и чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общинския съвет разрешава отдаване под наем на 
земеделски земи в   Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване  в 
землището на с.Репляна, както следва:   

19008 ВИШАЯ ............. Ливада ....... IX 9,595 
20013 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 3 
20022 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 4 
20055 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 1,8 
20087 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 1 
20094 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 10,177 
20096 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 3,318 
20101 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 2,64 
20108 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 0,9 
20109 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 3,231 
20111 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 7,5 
21013 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 0,44 
21019 ВИШАЯ ............. Нива ......... IX 3,5 

    51,101 
 
ЛИВАДИ     9.595 дка. 
НИВИ                41,506 дка. 
Срок за ползване 5 /пет/ години. 
Начална тръжна цена за една година - 460 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.5 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на общинска 
собственост - част от сградата на б.Здравна служба с.Върбово – 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 № 301 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост Общинския 
съвет разрешава отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от 
имот – публична общинска собственост - помещение със застроена площ от 23 кв.м. 
находящо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена 
в Урегулиран поземлен имот ХІ, от квартал 9  по регулационния план на с.Върбово  с 
предназначение за магазин за хранителни стоки за срок от 10 /десет/ години и с начална 
тръжна цена - наем за 1 /един/ месец – 50 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.6 от дневния ред: Предложение за закупувяне на лек автомобил за 
нуждите на социалните завадения от общината – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   Почти ежедневно се налагат пътувания на потребителите от трите социални 
завадения от общината до болници, медицински комисии, за закупуване на лекарства и 
т.н. Старите коли, които притежава общината са негодни за тази цел и ще бъдат 
бракувани, а автобусите возят деца, заяви г-н Костин, по повод внесеното предложение. 
                   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 № 302 
                   На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинския 
съвет разрешава закупуването на лек автомобил за нуждите на социалните заведения на 
територията на общината на стойност до 5000 лв. 
   

  

                   Т.7 от дневния ред: Предложение за начина за ползване на реализирания 
преходен остатък в края на 2013 година от  делегираните държавни дейности – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   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”  
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                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ №303  
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с  § 38 ал.2 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2013 год. Общинския съвет одобрява реализираните в края на 2013 год. 
икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, в размер 
на 62 741 лв.,  да се използват за финансиране на същите дейности през 2014 год., както 
следва: 
                       1. Общинска администрация Чупрене                           21 192 лв. 
                       2  Полиция,  вътрешния ред и сигурност                         2 931 лв. 
                       3.  ОУ Чупрене                                                                  12 941 лв. 
                       4.  ОУ Горни Лом                                                              23 302 лв. 
                       5. ЦДГ Чупрене                                                                      443 лв. 
                       6. ЦДГ Горни Лом                                                                  475 лв. 
                       7. ЦНСТ Репляна                                                                 1 457 лв.   
                         
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на общината 
за 2013 година в частта за „мести дейности” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   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 № 304  
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет РАЗРЕШАВА 
актуализация на приходната част на бюджета на Община Чупрене в частта за „местни 
дейности” за 2013 год., както следва: 
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                   § 2406 – приходи от наеми на земя               + 20000 лв. 
                   § 2707 – такса битови отпадъци                    + 11200 лв. 
                   § 3619 – други неданъчни приходи               +   2650 лв. 
                   § 4022 – приходи от продажби на сгради     + 10000 лв., 
като делегира права на кмета на общината да направи актуализация по разходната част 
на бюджета на „местни дейности”. 
 
 
 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за актуализация на План сметката за 
приходите и разходите на такса „битови отпадъци” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
                   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 №305  
                   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 актуализирана 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   
1.От такса за битови отпадъци 61200   
2.Преходен остатък от 2012 год. 0   
ІІ.Разходи 61200   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    19587   
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2.Загробяване на сметище, вкл. отчисленията по Закона за 
управление на  отпадъците 

 
12000  

 

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

 
8000  

 

5.Други разходи : 15413   
- за численост на персонала 1 бр. – заплата, 
възнаграждения, осигурителни плащания, условия на 
труд и др.издръжка 

 
 

7487 

 
 

 - застраховки и данъци 4926   
 - резервни части и други  3000   
 
 
 
                   Т.10 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене 
по проект „Красива България”  за обект „Топлоизолация фасади сграда Общинска 
администрация с.Чупрене” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   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 №306  
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.45 ал.1 т.2 
буква „е” и чл.87 ал.1 т.7 от Закона за публичните финанси Общинският съвет: 
                   1.Разрешава кандидатстване на Община Чупрене по Проект „Красива 
България” с обект  „Топлоизолация фасади сграда Общинска администрация 
с.Чупрене” на обща стойност 41 333.00 лв. по мярка М01 „Подобряване на социалната 



 12

инфраструктура”. Съфинансирането от страна на общината е 50,08% в размер на 20 700 
лв. с включено ДДС. 
                   2.Упълномощава Кмета на Община Чупрене да организира контрол по 
изпълнението на предвидените строително-ремонтни работи и по изразходването на 
средствата, които ще бъдат отпуснати по проекта, ако бъде одобрен за финансиране от 
Проект „Красива България” 
  
 
                   Т.11 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене 
по проект „Красива България”  за обект „Преустройство на общинска сграда в Център 
за настаняване от семеен тип с.Въпбово, община Чупрене” – вносител г-н Ваньо Костин 
– Кмет на Община Чупрене 
                   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 № 307  
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.45 ал.1 т.2 
буква „е” и чл.87 ал.1 т.7 от Закона за публичните финанси Общинският съвет: 
                   1.Разрешава кандидатстване на Община Чупрене по Проект „Красива 
България” с обект  „Преустройство на общинска сграда в Център за настаняване от 
семеен тип” с.Върбово, община Чупрене на обща стойност 222 124.00 лв. по мярка 
М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. Съфинансирането от 
страна на общината е 28% в размер на 62 200 лв. с включено ДДС. 
                   2.Упълномощава Кмета на Община Чупрене да организира контрол по 
изпълнението на предвидените строително-ремонтни работи и по изразходването на 
средствата, които ще бъдат отпуснати по проекта, ако бъде одобрен за финансиране от 
Проект „Красива България” 
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                   Т.12 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета за състоянието на 
общинския дълг за 2013 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   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 № 308  
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 ал.2 от Закона за 
общинския дълг Общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2013 год. 
 
 
                   Т.13 от дневния ред: Предложение за актуализация на Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 
Общински съвет Чупрене 
                   Г-н Младен Младенов заяви, че ще гласува против изменение на 
Правилника, поради простата причина, че той е най- коментираната личност в училище 
Горни Лом, тъй като получава и възнаграждение като общински съветник. 
                   По внесеното предложение няма други 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”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 1 – Младен Младенов 
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                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
                                                                      0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „  
                                                                      1 глас „ПРОТИВ”  
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 309 
                   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: 
 
                   1.Допълна се чл.7 ал.2 като в края  се премахва точката,  слага се запетая и 
се добавя текста: 
                   «при определена продължителност на пълно работно време – 8 часа.» 
 
                   2.В чл.29 ал.5 се правят следните изменения: 
                   а/ създава нова т.1: 
                   «т.1. да е член на поне една постоянна комисия, като Председателя на 
Общинсския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.» 
                   б/ т.1 става т.2; 
                   в/ т.2 става т.3.   
 
                   3. В чл.27 ал.7 т.1 се отменя. 
 
                  4.В чл.41 ал.3 т.1”а” числото „154” се заменя с числото „174”. 
 
 
                   Т.14 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета за дейността на 
общинския съвет и неговите комисии – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 
Общински съвет 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 № 310 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27 ал.6 от ЗМСМА 
Общинският съвет приема Отчета за дейността на съвета и неговите комисии за 
периода на 2013 година. 
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                   Т.15 от дневния ред: Предложение за приемане на План за работа на 
Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2014 год. – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на Общински съвет 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 № 311 
                   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  2014 год. 
  
 
 
 
                   Т.16 от дневния ред: Предложение за решение за отпускане на персонална 
пенсия по реда на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на Общински съвет Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                  Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева 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 № 312 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 ал.2 т.1 и 
чл.7 ал.4 т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване, в предвид изложените в заявление с вх.№ 2/07.01.2014 год. 
фактически основания Общински съвет – Чупрене 
Р Е Ш И : 
                   Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия на наследниците на Павлина Миткова Павлова: 
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                   1.Никита Иванова Георгиева – ЕГН 0549301717 от с.Чупрене, област Видин, 
ул. «Четиридесет и трета» № 3 
                   2.Леонардо Иванов Георгиев – ЕГН 0850151722 от с.Чупрене, област Видин, 
ул. «Четиридесет и трета» № 3 
                  3.Памела Иванова Георгиева – ЕГН 1052211715  от с.Чупрене, област Видин, 
ул. «Четиридесет и трета» № 3.» 
 
 
                   Т.17 от дневния ред: Разни 
                   - г-н Богомил Станков направи предложение за поставяне на камери за 
наблюдение в населените места на общината; 
                   - г-н Ваньо Костин: 
                     * запозна общинските съветници с полученото писмо от г-н Михаил 
Доцински от с.Чупрене, във връзка с идеята на общината за строителство на ски писти 
в района под връх Миждур и развитието на туризма в общината; 
                     * сподели за трудности в медицинското обслужване на населението от 
Горни Лом, поради заболяване на  лекарката от района. 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 12.45 ч. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 


