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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 39 

  

                    Днес 31.01.2019 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  

                     В заседанието взеха участие 10 общински съветника.  Отсъства Мария 

Цецкова Тодорова по уважителни причини. 

                    На заседанието присъстваха Кметове на Кметства с.Горни Лом, с. Долни 

Лом, с. Репляна с.Средогрив, с.Търговище, Кметски наместник на с.Върбово и на 

с.Протопопинци, служители от общинската администрация.   

                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 

съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред. 

                     Няма направени предложения за изменение и допълнение на дневния ред. 

                     Премина се към гласуване на дневния ред: 

 

                     Гласували  10 съветника: 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                    Заседанието протече при следния дневен ред: 

                    1.Предложение за  приемане на Отчет за дейността на Общински съвет 

Чупрене за 2018 год. 

                  2.Предложение за  приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене 

за първо полугодие на 2019 год. 

                  3.Предложение за отмяна на разпоредбите на чл.15 ал.2 и чл.31 от Наредба за 

условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

Община Чупрене.  

                  4.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Чупрене  и „Календар на културните събития и инициативи” за 2019 

год. 

                  5.Предложение за приемане на Анализ на потребностите, относно 

подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в Община Чупрене 

                  6.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила 

на детето 2018 год. и Общинска програма за закрила на детето 2019 год. на Община 

Чупрене  

                  7. Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на 

земеделски земи, пасища, дерета и долове , и на само залесили се земи – общинска 

собственост, в землището на Община Чупрене, и начина на ползване на добитата 

дървесина през 2019 год. 

                  8.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 

през 2019 год. 

                   9.Предложение за закупуване на недвижим имот – „Ресторант” с.Долни Лом 

                   10.Предложение за продажба на общински имоти землище с.Средогрив 

                   11.Предложение за продажба на общински имоти землище с.Репляна 
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                   12.Предложение за продажба на общински имоти землище Долни Лом 

 

                   13.Предложение за одобряване на ползване на лежаща маса дървесина от 

ОГФ 

                   14.Предложение за одобрение на ценоразпис минимални цени за 2019 год. в 

ОП „Общинско лесничейство” 

                   15.Предложение за определяне цена за добив от обект № 19001, землище 

Долни Лом, на дърва за огрев за нуждите на неселението от Община Чупрене   

                   16. Предложение за   приемане на Отчета на План сметката за приходите и 

разходите на такса „Битови отпадъци” за 2018 год.  

                   17.Предложение за приемане на Тарифа за определяне на минимални 

наемни цени на недвижими имоти – общинска собственост. 

                   18.  Предложение за  приемане  на План сметка за приходите и разходите на 

такса „Битови отпадъци” за 2019 год. 

                   19. Предложение за  начина на ползване на реализирания преходен остатък в 

края на 2018 год. 

                  20.Предложение за приемане на бюджета на ОП „Общинско лесничейство” 

Община Чупрене за 2019 год. 

                  21. Предложение за  приемане на бюджета на Община Чупрене за 2019 год. 

                  22.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване 

мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото 

събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин. 

                    23. Предложение за изработване на ПУП на ПИ 048005, землище 

с.Търговище 

                    24.Разни 
 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

                    Т.1 от дневния ред: Предложение за  приемане на Отчет за дейността на 

Общински съвет Чупрене за 2018 год. – вносител г-н Богомил Станков – Председател 

на ОбС Чупрене 

                     Г-н Станков представи подробния отчет за дейността на общинския съвет 

през 2018 год. 

                     Няма питане по предложението. 

                     Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

   

                     Гласували  10 съветника: 

 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                     РЕШЕНИЕ № 439 

                     На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.27 ал.6 от ЗМСМА, 

Общинският съвет Чупрене приема Отчета за дейността на съвета и неговите комисии 

за 2018 година. 

 

                      МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Отчет за дейността на 

общинския съвет и неговите комисии за  2018 год., във връзка с изискванията на чл.27 

ал.6 от ЗМСМА. 

  

 

 

                    Т.2 от дневния ред: Предложение за  приемане на План за работа на 

Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2019 год. – вносител г-н Богомил 

Станков – Председател на ОбС Чупрене 

                    Няма питане по предложението. 

                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 440 

                     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 2019 год. 

  

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема  План за работа на 

Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2019 год., във връзка с изискванията 

на чл.5 ал.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
  

 

 

                    Т.3 от дневния ред: Предложение за отмяна на разпоредбите на чл.15 ал.2 

и чл.31 от Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския 

жилищен фонд на Община Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 

ОбС Чупрене 

                    Г-н Станков заяви, че отмяната на цитираните разпоредби от Наредба за 

условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

Община Чупрене, е в следствие на незаконосъобразност на същите и е по протест на 

Окръжна прокуратура гр.Видин. 

                      По внесеното предложение няма питане.  
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                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 441 

                         1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя 

разпоредбите на чл.15 ал.2 и чл.31 от Наредба за условията и реда за   управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене, като 

незаконосъобразни, поради наличие на несъответствие с нормативни актове от по-

висока степен. 

                   МОТИВИ:   Отмяната на разпоредбите на чл.15 ал.2 и чл.31 от Наредба за 

условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

Община Чупрене, е поради противоречие с нормативни актове от по-висока степен.  

 

                     2. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45а от Закона за 

общинската собственост, Общинският съвет Чупрене приема Мотиви за приемане на 

Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен 

фонд на Община Чупрене : 

 

           МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ   НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

1. Причините, които налагат приемането 

         Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския 

жилищен фонд на Община Чупрене   е изготвен на основание чл. 45а и чл. 46, ал. 1, т. 9 

от Закона за общинската собственост.   Приемането на проекта на наредба е обусловено 

от вземането на решение по управление на общинският жилищен фонд и се  налага с 

оглед привеждане в съответствие и недопускане на противоречия в актовете на 

Общински съвет – Чупрене. 

Друго основание за предлаганото изменение на Наредба са резултатите от 

извършената проверка по прилагането на подзаконовия акт, и преценката за 

съответствие на наредбата с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за 

изготвяне на нормативни актове. 

 Тези констатации и установената законова делегация в чл. 45а и чл. 46, ал. 1, т. 9 

от Закона за общинската собственост обосновават приемането на  предложение на   

Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен 

фонд на Община Чупрене.    

 

          2.Целите, които се поставят  

          Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от 

наредбата с нормите на Закона за общинската собственост; 
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        По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на 

реда и условията за установяване жилищни нужди на гражданите в общината; 

        Целесъобразно  и законосъобразно ползване на жилищата, които Община Чупрене 

притежава, при спазване на принципа на равнопоставеност на гражданите, 

кандидатстващи за картотекиране и настаняване в общински жилища; 

        Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху 

дейността на местните власти, конкретно при определяне жилищни нужди на 

гражданите; 

         Управление на общинският жилищен фонд в полза на местната общност 

и  осигуряване на нормални условия на живот на жителите на общината, които трайно 

или временно са изпаднали в затруднено положение и не могат да си позволят жилище 

при условията на свободно договаряне; 

          Генериране на приходи от наем, позволяващи извършване на своевременни 

ремонтни работи в жилищата и поддържане на жилищния фонд в добър вид;   

          Осигуряване на възможност и условия за социализация и интеграция на уязвими 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 

положение на територията на общината и задоволяване на потребностите им от 

подслон и социално включване и др.;  

 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба  

            За прилагането на текстовете от наредбата, не са необходими допълнителни 

финансови средства на Община Чупрене. 

  

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива 

Прилагането на предлагания проект на Наредба за условията и реда за   

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене цели 

съответствие и непротиворечие в актовете на Общински съвет, улесняване на 

гражданите с жилищни нужди, оптимизиране работата на общинската администрация, 

усъвършенстване и развитие в уредбата на обществените отношения в съответствие с 

хипотези, налагани от практиката и с оглед констатациите от периодични служебни 

проверки по прилагането на подзаконовите актове при съблюдаване принципа на 

добрата администрация.  

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предлаганият проект на  Наредба за условията и реда за   управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене е с правно основание чл. 

21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45а и чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за общинската собственост. 

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Регламент (ЕО) № 1082/2006 г. 

на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, 

както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                    Т.4 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Чупрене  и „Календар на културните събития и 

инициативи” за 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
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                    Г-н Костин запозна общинските съветници с Програмата за развитие на 

читалищната дейност през 2019 год. и с начина на финансиране на читалищата – 

делегирана държавна дейност. Спря се на Културния календар и участието и 

посещаемостта на населението от общината при провеждане на мероприятията. 

                    Г-н Богомил Станков предложи Културния календар да бъде качен на сайта 

на общината. 

                    Няма питане по предложението. 

                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 442 

         На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от 

Закона за народните читалища, Общинският съвет Община Чупрене приема Годишна 

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене  и «Календар на 

културните събития и инициативи» за 2019 год.  

 

         МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Чупрене  и «Календар на културните събития и 

инициативи» за 2019 год.,съгласно изискванията на Закона на народните читалища . 
 

 

                    Т.5 от дневния ред: Предложение за приемане на Анализ на 

потребностите, относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Г-н Костин разясни, че Анализа на потребностите, относно подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Чупрене е разработен от г-жа 

Корнелия Антова – гл.спец. СП при ОбА Чупрене и е съгласно изискванията на Закона 

на предучилищното и училищното образование. 

                     Няма питане. 

                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                      Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                     РЕШЕНИЕ № 443 

                     На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.196, 

ал.3 от Закона на предучилищното и училищното образование, Общинският съвет 

Община Чупрене приема Анализ на потребностите относно подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците  в Община Чупрене. 

 

                      МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Анализ на потребностите 

относно подкрепа на личностното развитие на децата и учениците  в Община Чупрене, 

съгласно изискванията на Закона на предучилищното и училищното образование.» 

 

 

 

                    Т.6 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета на Общинската 

програма за закрила на детето 2018 год. и Общинска програма за закрила на детето 

2019 год. на Община Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС 

Чупрене 

                     Г-н Станков представи Отчета на общинската програма за закрила на 

детето за 2018 год. и Програмата за закрила на детето в Община Чупрене за 2019 год., 

като каза, че същите за разработени от г-жа Венетка Големшинска от отдел „Закрила на 

детето”. 

                    Г-жа Големшинска изнесе конкретни данни по отчета и предприетите мерки 

за извършените дейности. Дискутирана беше посещаемостта на децата и учениците в 

детските градини и училищата и ролята и действията на родителите, оказващи влияние  

при възпитанието на децата. 

                    Г-жа Големшинска изказа благодарност на кмета на с.Горни Лом за 

помощта, която винаги е оказвал при решаване на проблемите. 

                     Няма питане. 

                     Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 444 

                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила 

на детето, Общинският съвет  приема Отчета на Общинската програма за закрила на 

детето 2018 год. и Общинска програма за закрила на детето 2019 год. на Община 

Чупрене. 

 

                       МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Отчета на Общинската 

програма за закрила на детето 2018 год. и Общинска програма за закрила на детето 

2019 год. на Община Чупрене, във връзка с изискванията на Закона за закрила на 

детето. 
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                    Т.7 от дневния ред: Предложение за решение за почистване от дървесна 

растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове , и на само залесили се земи 

– общинска собственост, в землището на Община Чупрене, и начина на ползване на 

добитата дървесина през 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 

                   Г-н Ваньо Костин – кмет на общината при представянето на внесеното 

предложение  каза, че добитите дърва се даряват за отопление на ЦНСТ, ДСП, детски 

градини, пенсионерски клубове и др. дейности на издръжка на общината, като 

предложи в списъка да бъдат включени и Здравна служба Горни Лом – лекарски 

кабинет и „Изба” с.Боровица, поради което е различието между внесеното 

предложение, становището на комисията и взетото решение. 

                   Г-н Георги Антов – общински съветник изказа мнение, че при добиване на 

дървесина в земеделски и други площи, които не са от ОТФ, да се посочват номерата на 

имотите от където са добити и да се маркират на терен. 

                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище 

с предложение за решение, с внесените допълнения. 

                    Няма питане по предложението.  

 

                    Гласували 10 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 445 

                    На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет  РЕШИ: 

                   1.Да се извършат дейности по почистване на земеделски земи, пасища, 

дерета и долове, и на само залесили се земи – общинска собственост от повредена 

дървесна растителност, със счупени клони и стволове, изсъхнала и паднала. 

                   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, в 

зависимост от потребността, 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 



9 
 

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, Здравна служба Горни Лом – лекарски 

кабинет, и „Изба” с.Боровица. 

                   4. На основание чл.34 ал.4  от Закона за общинската собственост добитата 

дървесина да бъде  предоставена за дърва за огрев и 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. 

 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за почистване от 

дървесна растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове , и на само 

залесили се земи – общинска собственост, в землището на Община Чупрене,  като 

добитите дърва ще се използват за задоволяване на нуждите социалните, учебни и 

възпитателни заведения на територията на общината, и други заведения, и на местното 

население с дърва за огрев 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.8 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 през 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 

                   Г-н Костин предложи направеното допълнение по т.7 от дневния ред да бъде 

включено и т.8, което беше одобрено от общинските съветници, поради което е 

различието между внесеното предложение, становището на комисията и взетото 

решение. 

                   Няма питане.    

                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище 

с предложение за решение. 

                    Гласували 10 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                     РЕШЕНИЕ № 446 

                     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, Здравна 

служба Горни Лом – лекарски кабинет, и „Изба” с.Боровица. 

. 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за почистване от 

дървесна растителност на речните корита в границите на населените места на 

територията на Община Чупрене, почистване на дерета и долове в земеделски земи – 

общинска собственост, с цел извършване на превантивни действия за предотвратяване 

на наводнения на територията на Община Чупрене, като добитите дърва ще се 

използват за задоволяване на нуждите на социалните, учебни, възпитателни и други 

заведения на територията на общината на община Чупрене. 

 

 

 

                    Т.9 от дневния ред: Предложение за закупуване на недвижим имот – 

„Ресторант” с.Долни Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане по предложението. 

                    Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище 

с предложение за решение. 

 

                     Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
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Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 447 

                    1.На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 

местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост, 

Общинският съвет разрешава да се придобие чрез правна сделка правото на 

собственост на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – РЕСТОРАНТ с площ от 100 кв. м. /сто 

кв. м./ със самостоятелен вход от югозапад, построен в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ № X /десети/, в кв. 23 /двадесет и три/ по регулационния план на с. Долни Лом, 

общ. Чупрене, одобрен със Заповед № 2544 от 14.01.1987 г., с площ от 650 кв. м. 

/шестстотин и петдесет кв. м./ - общинска собственост, с административен адрес: обл. 

Видин, общ. Чупрене, с. Долни Лом, ул. „Васил Левски“ № 8, при граници и съседи на 

урегулирания поземлен имот: от една страна улица и площад, всичките в кв. 23 

/двадесет и три/  за сумата от 2000.00 лв. 

 

          2.Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши правната сделка. 

 

 

                   Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене оттегли внесените 

предложение по т.т. 10, 11 и 12 от дневния ред, поради което същите не се 

разглеждаха на заседанието на Общинския съвет. 

 

 

                    Т.13 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на лежаща 

маса дървесина от ОГФ – вносител г-н Димитър Христозов – Директор на ОП 

„Общинско лесничейство” –  Община Чупрене  

                    Г-н Христозов запозна присъстващите с предложението за включване на 

тези отдели в КЛФ за 2019 год., откъдето основно ще се добива широколистна 

дървесина за нуждите на местното население за дърва за огрев по тарифа на корен.  

                    Няма питане по внесеното предложение.  

                    Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище 

с предложение за решение. 

 

                    Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
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Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 448 

                    1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 111 от Закона 

за горите и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, Общинският съвет  одобрява ползването в размер на 2073 

м3 лежаща маса дървесина от  ОГТ като включи в КЛФ за 2019 година отдели 60 „у”; 

63 „г”; 64 „г,д”; 65 „г,н,п,с”;  81”г”;  82 „в,о”;  84 „р,с”;  85 „г”;  99 „е,н,п,ц”;  100 

„б,в,д,з”;  101 „е,и” 

 

                     2. Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство” Община 

Чупрене изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

                    Т.14 от дневния ред: Предложение за одобрение на ценоразпис минимални 

цени за 2019 год. в ОП „Общинско лесничейство” – вносител г-н Димитър Христозов – 

Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  Община Чупрене 

                     Няма питане.  

                     Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище 

с предложение за решение. 

 

                      Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                     РЕШЕНИЕ № 449 

                    1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 71 , ал.5 т. 3 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, Общинският съвет одобрява ценоразпис минимални цени за 2019 година в 

ОП „Общинско Лесничейство” Община Чупрене  

 

№        СОРТИМЕНТ И ДЪРВЕСЕН ВИД  Ед.цена вр.склад 

 лв/м3  без ДДС 

Ед.цена на корен 

лв/м3 без ДДС 

   1. Трупи за бичене над 30 см смърч,ела 110 70 

   2. Трупи за бичене над 30 см б.бор,зел.дуглазка 100 60 

   3. Трупи за бичене над 30 см ч.бор 95 55 

   4. Трупи за бичене 18-29 см смърч 10 60 

   5. Трупи за бичене 18 – 29 см б.бор,зел.дуглазка 90 55 

   6. Трупи за бичене 18 – 29 см ч.бор 85 50 

   7. Трупи за бичене 14 – 17 см смърч 80 45 

   8. Трупи за бичене 15 – 17 см б.бор,зел.дуглазка 80 45 

   9. Трупи за бичене 14-17 см ч.бор 75 40 

 10. Обли греди иглолистни 70 35 

 11. Ритловици 60 25 

 12. ОЗМ – б.бор 70 30 

 13. ОЗМ – ч.бор 60 25 

 14. ОЗМ - смърч,ела 80 40 

 15. Иглолистна технологична дървесина  45 20 

 16. Дърва иглолистни 45 20 

 17. Трупи за шперплат бук 175 130 

 18. Трупи за фурнир бук 195 150 

 19. Трупи за фурнир дъб 215 170 

 20. Трупи за бичене над 30 см бук 110 70 

 21. Трупи за бичене над 30 см дъб 130 90 

 22. Трупи за бичене над 30 см ясен,явор,шестил 140 100 

 23. Трупи за бичене 18 – 29 см бук 95 50 

 24. Трупи за бичене 18 – 29 см дъб 105 60 

 25. Трупи за бичене ясен,явор,шестил 110 70 

 26. Трупи за бичене над 30 см липа,трепетлика 70 35 

 27. Трупи за бичене над 30 см, дива череша 150 110 

 28. Трупи за бичене 18-29 см,дива череша 120 80 

 29. Трупи за бичене 18 – 29 см липа,трепетлика 65 30 

 30. Технологична дървесина от меки широколистни             50 20 

 31. Широколистни минни подпори 80 40 

 32. Широколистна технологична дървесина 75 37 

 33. Дърва от твърди широколистни 75 37 

 34. Дърва от меки широколистни 50 20 

 35. ОЗП бук 80 40 

 36. ОЗП дъб 90 50 

 

                   2.  На основание чл. 71, ал.6 т.1 във връзка с чл. 66 ал.2 т.3 и член 71 ал.1 т.4 

от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
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недървесни горски продукти, Общинският съвет разрешава на ОП „Общинско 

Лесничейство” Община Чупрене да продаде по ценоразпис наличната  дървесина на 

склад добита  през 2018 година. 

 

                     3. Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство” Община 

Чупрене изпълнението на настоящото решение. 

 

                    Т.15 от дневния ред: Предложение за определяне цена за добив от обект № 

19001, землище Долни Лом, на дърва за огрев за нуждите на неселението от Община 

Чупрене – вносител г-н Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско 

лесничейство” –  Община Чупрене   

                    Няма питане. 

                    Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище 

с предложение за решение. 

 

                     Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                     РЕШЕНИЕ № 450 

                     І.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти  Общинският съвет одобрява цена за добив на дърва за огрев за нуждите на 

населението на Община Чупрене, както следва: 

1. Отдел 101 „и“  -   Едра техн. дървесина       – 14 м3 –  33,33 лв./м3. 

- Средна техн. дървесина   –  33 м3 –  33,33 лв./м3  

- Дребна тех. дървесина      –   3 м3 –  33,33 лв./м3 

- Дърва за огрев                     - 28 м3  – 36,36 лв./м3 

 

2. Отдел 101 „е“  -   Едра техн. дървесина       – 10 м3 –  33,33 лв./м3. 

- Средна техн. дървесина   –  17 м3 –  33,33 лв./м3  

- Дърва за огрев                     - 41 м3  – 36,36 лв./м3 

-  
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            Общо:  146 м3  за 5075,25 лв. 

Цените са без ДДС. 

 

                     ІІ.Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство“ Община 

Чупрене изпълнението  на настоящото решение. 

 

                     ІІІ.Възлага на кмета на Община Чупрене процедурата по организирането и 

провеждането на публичния търг с явно наддаване да се проведе по условията и 

правилата в ЗГ . 
 

 

                    Т.16 от дневния ред: Предложение за   приемане на Отчета на План 

сметката за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2018 год. –  вносител  

г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Г-н Костин запозна с Отчета на План сметката на ТБО за 2018 год., като 

подчерта, че общината сама извършва дейностите по сметосъбирането и 

сметоизвозването  и се справя добре в рамките на приходите от тази дейност. 

                     Няма питане по предложението. 

                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение 

                      Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 451 

                     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 2018 год.: 

                                                                                                     / в лева/ 

Наименование на приходите и разходите План 

2018 год. 

Отчет 

2018 год. 

І.Приходи 78000  47649  

1.От такса за битови отпадъци 85000  69295  

2.Отчисления по ЗУО -15000 -21646  
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ІІ.Разходи дейност „Чистота” 70000   69981 

1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    19340  21794 

2.Чистота на териториите за обществено ползване 6000  9200 

3.Осигуряване на съдове за съхранение на бит. отпадъци – 

контейнери и др./ремонт контейнери, закупуване камион 

за сметосъбиране и извозване 

 

9000  

 

 0 

4.Други разходи : 35660  38987 

- за численост на персонала 3 бр. – заплата, 

осигурителни плащания,условия на труд 

 

26660 

 

26286 

 - застраховки и данъци 6000  4741 

 - резервни части и други  3000  7960 

 

 

                 МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене одобрява Отчета на План сметката за 

приходите и разходите на ТБО за 2018 год., съгласно изискванията на ЗМДТ. 
 

 

                    Т.17 от дневния ред: Предложение за приемане на Тарифа за определяне 

на минимални наемни цени на недвижими имоти – общинска собственост –  вносител  

г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение 

                    Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 452 

                     На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, и чл.29/1/ на Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет 

приема Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти 

общинска собственост, както следва: 

       Общински съвет определя начален размер на месечен наем на 1 кв.м площ 

при предоставяне на помещения, общинска собственост по следната  
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ТАРИФА 

 

 

№ 

 

Вид дейност 

 

Помещение 

лв./ кв.м. 

Сервизни и 

складови помеще- 

ния към тях 

лв./кв.м 

1. Производство нa стоки и услуги 1,50 1,00 

2. Търговия   

2.1 Търговия с хранителни стоки 1,80 1,00 

2.2 Търговия с промишлени стоки 1,50 1,00 

3. Заведение за обществено хранене   

3.1 Заведение за общ. хр. с алкохол 2,00 1,00 

3.2 Заведение за общ. хр. без алкохол 1,50 1,00 

4. За административни нужди 1,50 1,00 

5. За офиси 1,50 1,00 

6. За павилиони 1,50 1,00 

 

 

 Мотиви:  Тарифата е необходима за определяне на начална наемна цена при 

предоставяне под наем на помещения общинска собственост. 

 

 

                    Т.18 от дневния ред: Предложение за  приемане  на План сметка за 

приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо 

Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Няма питане по предложението. 

                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение 

                     Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                     РЕШЕНИЕ № 453 

                     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 2019 год., в лева: 

Наименование на приходите и разходите План 

2019 год. 

Отчет 

2019 год. 

І.Приходи 62000   

1.От такса за битови отпадъци 85000   

2.Отчисления по ЗУО -23000  

ІІ.Разходи 62000   

1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    19910  

2.Чистота на териториите за обществено ползване 6000  

3.Други разходи : 36090   

- за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни 

плащания, условия на труд и др.издръжка 

 

30090 

 

 

 - застраховки и данъци 3000  

 - 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. 

 

                 МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене одобрява План сметката за приходите 

и разходите на ТБО за 2019 год., съгласно изискванията на ЗМДТ. 

 

                  Дадена почивка от 10 мин.Заседанието продължи от 11.30 часа. 

 

                  Т.19 от дневния ред: Предложение за  начина на ползване на реализирания 

преходен остатък в края на 2018 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 

                   Г-н Костин обясни, че това са преходни остатъци в края на годината от 

делегираните държавни дейности и се отнасят там, където са направените икономии. 

                   Няма питане. 

                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение 

                    Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 



19 
 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 454 

                     На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общинския съвет одобрява 

реализираните в края на 2018 год. икономии от средства за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, в размер на 96 406 лв.,  да се използват за 

финансиране на същите дейности през 2019 год., както следва: 

 

                       ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:                                              96 406 лв. 

                                             

                       1. Детска градина Чупрене                                                 8 895 лв. 

                       2. Детска градина Горни Лом                                             1 015 лв. 

                       3.  ОУ Чупрене                                                                    11 255 лв. 

                       4.  ОУ Горни Лом                                                               41 304 лв. 

                       5. Програми временна заетост Чупрене                             2 112 лв. 

                       6. Програми временна заетост Горни Лом                        1 224 лв. 

                       7.Защитено жилище Чупрене                                              2 960 лв. 

                       8.ЦНСТ Долни Лом                                                              1 975 лв. 

                       9.ЦНСТ Репляна                                                                   7 000 лв. 

                     10. ЦНСТ Върбово                                                                12 796 лв. 

                     11.Личен асистент                                                                   5 870 лв. 

 

 

 

                    Т.20 от дневния ред: Предложение за приемане на бюджета на ОП 

„Общинско лесничейство” Община Чупрене за 2019 год. – вносител г-н Димитър 

Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  Община Чупрене  

                    Г-н Христозов запозна общинските съветници с начина на планиране на 

приходната и разходната част на бюджета на ОП „Общинско лесничейство”. 

                     Отношение по предложението взеха: 

                     Г-н Цветан Николов за: 

                     -числеността на персонала; 

                     -внасяне на тримесечен отчет на предприятието за разглеждане в 

общинския съвет; 

                      - за продажна цена на дърва за огрев на местното население предлага: 

                        *42 лв. за м3 с включен превоз; 

                      -за цена на добив за местно население: 

                        *18 лв. за добив на 1 пространствен м3 от земеделски земи; 

                        *24 лв. с ДДС за добив на пространствен м3 от ОГФ. 

                       Г-н Иван Луков изказа мнение, че е планирана малка печалба за 

предприятието,  изхождайки от голямата численост на персонала; 

                        Г-н Богомил Станков: 

                         -общината не разполага със собствени коли за превоз на дърва за огрев за 

местно население, а това оскъпява 1 м3, която цена става 45 лв., съгласно внесеното 

предложение. 
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                    -предлага първо да бъдат снабдени с дърва за огрев постоянно живеещите  в 

населените места на общината, а след това временно пребиваващите  за по ден два в 

месеца, за да не се създава напрежение между хората. 

                    Общинските съветници одобриха направеното предложение от г-н Цветан 

Николов за цената на дърва за огрев и за добив с 10 гласа „ЗА”, за което да бъде 

уведомено Общинското лесничейство.     

                    Няма други питания. 

                    Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение и направените промени. 

                     Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 455 

                     На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене  

одобрява бюджета на ОП „Общинско лесничейство” – Община Чупрене за 2019 год., 

както следва: 

 

                      І. По приходната част на бюджета за 2019год. 

                      1. Планиране на приходите от дърва за огрев местно население  

                      Добива на дърва за огрев за местното население не е с цел приход на ОП 

„Общинско Лесничейство” Община Чупрене, има за цел снабдяване на дървесина на 

достъпни цени за местното население, за това прихода е сведен до минимум. 

                    

Кубатура Цена пл.м3 Приход  

2100 м3 51.74 лв. 108654,00лв 

                         * Прихода от местното население е с включен ДДС 

 

        2. Планиране на приходите на дървесина за отдаване на тарифа на корен 

                    През 2019 год са планирани 4900 м3 за отдаване на тарифа на корен от 

фирми, чрез търг съгласно Закона за горите и Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на на дейности горски територии –държавна и общинска 

собственост 

Сортимент м3 Лв/м3 стойност 

Трупи бук 2200 90,00 198000.00 
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Трупи иглолисни 200 66,00 13200.00 

ОЗМ  750 54,00 40500.00 

Целул. Иглол 350 24,00 8400.00 

Дърва н-е 1400 44.40 62160.00 

Общо 4900  322260.00 

  

        *Прихода е с  включен   ДДС 

         

 

                      Планираната приходна част на ОП „Общинско Лесничейство” Община 

Чупрене  за 2019 год е:  

                     -местно население –    108654.00 лв 

                     -тарифа корен        -    322260.00 лв 

                                                           430914.00 лв.  

 

                 ІІ. По  разходната част на бюджета за 2019 год.  

- Разходи за добив наети фирми за добив местно население 

м3 Лв/м3 с ДДС стойност 

2100 42.10 88410.00 

 

 Разхода за дърводобива е включен в графа Разходи за външни услуги 

 

        ОП „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО”  Чупрене  - численост 11.5 бр. както следва: 

 

1. Директор - 1бр. 

2. Счетоводител – 1 бр. 

3. Старши лесничей – 2бр.  

4. Горски стражар –2,5бр. 

5. Резач горски дървен материал – 2 бр. 

6. Водач на машини за горско стопанство -2бр. 

7. Секач – 1 бр. 

 

Параграф Показеатели Дейност 

0101 Заплати персонал 98246.00 

0208 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 650.00 

0202 За персонал, извънтрудови правоотношения 1000.00 

0551 Осигурителни вноски работодател за ДОО 10597.00 

0560 Здравно-осигур. вноски от работодател 3950.00 

0580 Вноски доп.задълж.осигур. от работодател 1590.00 

1011 Храна 360.00 

1013 Постелен инвентар и облекло 1200.00 

1015 Материали 12000.00 

1016 Вода, горива и енергия 10000.00 

1020 Разходи за външни услуги 89410.00 

1051 Командировки в страната 100.00 

1062 Разходи за застраховки 200.00 

1901 Платени държ. данъци, такси, наказ. лихви 900.00 

1981 Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви 200.00 

3701 Внесен данък в/у прихода стоп.дейност (–) 71819.00 
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3702 Внесен данък върху приходите от стопанкса дейност на 

бюджетните  предпириятия (-) 

8618.28 

 Всичко разход 310840.28 

   

 

 

 

                    Т.21 от дневния ред: Предложение за  приемане на бюджета на Община 

Чупрене за 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Г-н Костин подробно разясни начина за съставяне на бюджета на общината 

за 2019 год. за държавните дейности – по единни разходни стандарти и натурални 

показатели, съгласно ЗДБРБ и за местите дейности – съставен от обща изравнителна 

субсидия, собствени приходи и средства за капиталови разходи, като подчерта, че в 

общинския бюджет постъпват минимални приходи от извършване на услуги. Подробно 

бяха дискутирани всички приложения по внесеното предложение.     

                     Няма питане по предложението. 

                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение 

                      Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 456 

                     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 2019 год., Общинския 

съвет  приема  бюджета на Община Чупрене за 2019 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 2019 г.  

Преходен 

остатък 

Общо приходи 

  ПРИХОДИ    

1. Обща субсидия 1 845 000  1 845 000 
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2. Преходен остатък   96 406    

 ВСИЧКО: 1 845 000 96 406  1 941 406   

 

 

  

ФУНКЦИИ И 

ДЕЙНОСТИ 

 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

 

 

    

Чупрене 

 

Кметство 

Г.Лом  

 

ОУ 

Чупрене   

 

ОУ 

Г.лом  

 

Общо 

І. Общи държавни служби 382 399  39 001   421 400 

 Общ. администрация 382 399 39 001   421 400 

    заплати и др.възнаграж. 315 749 32 702    348 451  

     осигурителни вноски 66 650 6 299    72 949  

     численост общо: 31 3   34 

     в т. ч.:кмет на община 1    1 

     кмет на кметство        4 1   5 

     кмет. наместници 2    2 

     служебно 3    3 

      трудово  21 2   23 

ІІ. Отбрана и сигурност 116 170    116 170 

 ОМП 81 940    81 940 

    заплати и др.възнаграж. 66 960    66 960 

     осигурителни вноски 12 880    12 880 

     издръжка 2 100    2 100 

     дежурни 5    5 

     Техници ПУ 3    3 

 Доброволни 

формирования 

 

14 000 

    

14 000 

 издръжка  14 000    14 0800 

 ДД вътрешна сигурност 20 230    20 230 

     възнаграждения 11 580    11 580 

     осигурителни вноски 2 300    2 300 

     издръжка 6 350    6 350 

  обществени възпитатели 3    3 

ІІІ. Образование 87 966  102 691   233 598  274 952  699 207  

 ЦДГ 85 966 102 691   188 657 

     заплати 63 240 61 200   124 440 

     осигурителни вноски 13 650 13 100   26 750 

     издръжка 9 076 28 391   37 467  

     численост 4,5 4,5   9 

 ОУ      233 598 274 952  508 550  

 ДД по образованието 2 000    2 000 

     численост  1   1 

 ІV. Здравеопазване 15 580    15 580 

     заплати 8 520    8 520 

     осигурителни вноски 1 650    1 650 

     издръжка  5 410     5 410 
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     численост 1    1 

V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

 

602 415 

 

1 224 

 

  

  

 603 639 

 ЦНСТ Долни Лом   128 235          128235 

     заплати 75 600    75 600 

     осигурителни вноски 14 390    14 390 

     издръжка 38 245    38 245 

     численост 9    9 

 ЦНСТ Репляна 180 404    180 404 

     заплати 106 200         106 200 

     осигурителни вноски 20 210    20 210 

     издръжка 53 994    53 994 

     численост 13    13 

 ЦНСТ Върбово 202 186    202 186 

     заплати 108 120    108 120 

     осигурителни вноски 20 580    20 580 

     издръжка 73 486    73 486 

     численост 13,5    13,5 

 Защитено жилище 83 608    83 608 

     заплати 43 920    43 920 

     осигурителни вноски 8 500    8 500 

     издръжка 31 188    31 188 

     численост 5    5 

 ПВЗ 2 112  1 224   3 336  

 възнаграждения   2 112   1 224     3 336 

 Личен асистент-запл. 5 870    5 870 

VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейности 

 

60 375 

 

25 035 

   

85 410 

 Читалища 60 375 25 035   85 410 

 Брой читалища 5 1   6 

 Субсидирана численост 6,4 2,6   9 

       

 ВСИЧКО: 1264905 167 951 233 598 274 952  1 941 406 

 

 

 

Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” 

 

№ 

по 

ред 

 

  Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 

Собствени приходи  

финансиране 

 

Субсидии по 

ЗДБРБ за 2019 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  868 314          

    прих.от продажби 430 914   
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      наеми 4 000    

   наем земя 50 000   

   пазари, тържища  1 000   

   такса  ЦДГ 1 000   

   такса ДСП 25 000   

   такса битови отпадъци 85 000   

   такса технически услуги 20 000   

   Такса администрат.услуги 45 000   

 Такса притежаване на куче 1 000   

3. Внос ДДС и ЗКПО в т.ч.: -94 600   

     ДДС  /-/ -83 900   

     ЗКПО /-/ -10 700   

 5. Обща израв.субсидия    293 700    

 5. Зимно поддържане пътища  44 700  

 6. Целева субсидия за 

капиталови разходи 

 

   

 

264 200  

 

  

 7.  Финансиране в т.ч.: - 73 000     

 § 8322-пог.заем-главница -50 000   

 др. финансиране РИОСВ -23 000   

 ВСИЧКО: 887 314 602 600 1 489 914 

 

 

 

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ                      РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

   Чупрене Кмет. 

Г.Лом  

ОУ 

Чупрен   

ОУ 

Г.Лом  

Общо 

І. Общи държав.служби 469 001     12 000   481 001     

     ОбА   391 581    12 000   403 581   

    издръжка 260 381 12 000   272 381  

    капиталови разходи 131 200       131 200    

      ОбСъвет в т.ч.: 77 420    77 420 

        заплата 22 060    22 060 

        възнаграждение   40 080    40 080 

        осигур. вноски 11 950    11 950 

         издръжка  3 330    3 330 

         председател  1    1 

         общ. съветници 10    10 

ІІІ. Образование 10 000     10 000 

 ЦДГ  - издръжка  10 000     10 000 

V. Соц. осигуряване, 

подпомагане и грижи 

 

129 330  

 

2 000 

   

131 330   

 Домашен соц. 

патронаж 

 

84 330 

    

84 330 

     заплати 44 640    44 640 

     осигурителни вноски 8 590    8 590 

     издръжка 31 100    31 100 

     численост 6,0    6,0 

      брой места 70    70 
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 ПВЗ 5 000 2 000   7 000 

     издръжка  5 000 2 000   7 000 

 Клуб на пенсионера 40 000      40 000  

 капиталови разходи 40 000      40 000  

VІ. Жил.строителство,БКС 

и опазване на околната 

среда 

 

 

297 550     

 

 

13 000  

   

 

310 550  

 ВиК   3 000     3 000  

 издръжка 3 000    3 000 

 Освет. Улици – 

издръжка  

 

35 000 

 

5 000 

   

40 000 

 издръжка 31 000 5 000   36 000 

 капиталови разходи 4 000    4 000 

 ОР улици и тротоари 60 000     60 000   

 издръжка 20 000    20 000 

 капиталови разходи 40 000    40 000 

 ДД по БКС  114 600    8 000   122 600    

   възнаграждения 30 000    30 000 

   осигурителни вноски 5 100    5 100 

   издръжка 32 500 8 000   40 500 

   капиталови разходи 47 000      47 000  

 Озеленяване 7 950    7 950 

     заплати 4 140    4 140 

     осигурителни вноски 810    810 

     издръжка 3 000    3 000 

     численост 0,5    0,5 

 Чистота 77 000    77 000 

     Заплати,възнаграж. 24 720    24 720 

     осигурителни вноски 4 770    4 770 

     издръжка 32 510    32 510 

 капиталови разходи 15 000    15 000 

     численост 3    3 

VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейност 

 

72 780      

 

800  

   

 73 580    

 Спортни бази 4 000     4 000  

  издръжка 4 000    4 000 

 Обредни домове 3 780 800   4 580 

 ДД по културата 65 000      65 000   

  издръжка 61 000    61 000 

 капиталови разходи 4 000    4 000 

 

VІІІ. 

Икономически 

дейности и услуги 

 

      

 

199 050 

    

 

199 050      

 Служ. и …. 

поддръжка… пътища 

/зимно/ 

 

 

 44 700   

    

 

 44 700   

    издръжка 44 700     44 700  

 ДД по туризма 26 870    26 870 
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     Заплати 16 320    16 360 

     осигурителни вноски 3 150    3 150 

     издръжка 7 400    7 400 

     численост 2,0    2,0 

 ДД по икономиката 127 480      127 480   

 заплати 64 800    64 800 

  възнаграждения 40 000    40 000 

  осигурителни вноски 18 280    18 280 

  издръжка 4 400    4 400 

 численост 8    8 

ІХ. Разходи некласиф. в 

други функции 

 

54 000 

    

 54 000 

 Разходи за лихви 24 000    24 000 

 Резерв за 

непредвидени и 

неотложни работи 

 

 

30 000 

    

 

30 000 

 ВСИЧКО: 1 231 711  27 800     1 259 511   

 

 

 

ОБЩ. ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОБЩИНСКО 

ЛЕСНИЧЕЙСТВО” –  

 

 

230 403 

    

 

230 403 

Численост – 11,5 бр.      

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1 462 114   

 

27 800   

   

1 489 914   

ОБЩО БЮДЖЕТ: 2 727 019 195 751 233 598 274 952  3 431 320 

 

                           ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите , финансирани със 

средства от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно ЗДБРБ за 2019 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 лимит за представителни разходи на: 

                           -  кмет на община в размер на  5 400 лв.; 

                           -  председател на общински съвет  - 1000 лв.     

                           V.Приема разчети за целеви разходи : 

                            1.За заплащане на членски внос в НПО  – 2 330 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.                                                    
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                          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. Одобрените средства 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 и турнир по шах – 300 лв. 

                          г/ разходи за други спортни мероприятия –  кинеложка изложба и др. – 

800  лв.: от тях награден фонд 300 лв. 

                          4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община 

Чупрене -  7000 лв. 

                          5.За организация и провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум 

прасе и ти вречу”, традиционните събори по села и други културни мероприятия – 61 

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 – 1000 лв.   

  

                         VІ.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 

/Приложение № 2 /.       

                     

                      VІІ.Утвърждава разходите за заплати за 2019 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 2019-2022 год. 

                        Х.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани  през 2019 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 2019 год. в размер на 50 на сто от средно годишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години.  

                        ХІІ.Определя размера на просрочените задължения за 2018 год., които ще 

бъдат разплатени през 2019 год. и размера на просрочените вземания, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2019 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. 
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                        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. 

 

 

                                                                                          Приложение № 1 

 

ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2019 ГОДИНА 

НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Годишна 

задача 

ФИНАНСИРАНЕ 

  Субсидия  

от ЦБ 

  

 

Собствени 

средства 

 

 Обекти 

финансир. с  

приходи по 

§ 40 

   МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ       

І.Общи държавни служби 131200 114200      

 1.Закупуване и ремонт на  част от 

сграда на „гостилница” Долни Лом 

 

6000  

 

6000  

 

 

 

 

2.ОР  сграда Училище Чупрене 3200 3200      

3.ОР  общинска сграда „полиция” 

Чупрене 

 

6000 

 

6000 

  

4.Закупуване ПП АПИС 5000 5000   

5.ОР сграда Кметство Горни Лом 13000 13000      

6. ОР покрив ТИЦ Долни Лом 15000 15000   

7.ОР общинска сграда Долни Лом 4000 4000   

8.ОР общинска сграда Кметство 

Долни Лом 

 

12000 

 

12000 

  

9. ОР сграда „Здравна служба” 

Горни Лом  

 

2000 

 

2000  

 

  

  

10.  ОР сграда ТИЦ Чупрене             8000          8000      

11. Изграждане „Информационен 

център”  Чупрене  

          15000        15000   

12.ОР общинска сграда – кухня, 

покрив, фасада Чупрене 

 

20000 

 

20000 

  

13.ОР зала Кметство с.Репляна 22000 5000 17000  
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 V.Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

 

40000  

 

40000  

 

  

  

1.Основен ремонт пенсионерски 

клуб Върбово 

 

15000 

 

15000  

 

  

  

2.Основен ремонт покрив 

пенсионерски клуб Горни Лом 

 

15000 

 

15000 

  

3.Закупуване на БУС за ЦНСТ от 

общината 

 

10000 

 

10000 

  

 

 

    

VІ.Жил.строителство,БКС и  

опазване околна среда 

 

106000 

 

106000 

   

1.ОР тротоари в населените маста 

на общината  

20000 20000 

  

 

   

 

  

2. Изработване на общ устройст. 

план на Община Чупрене 

 

12000 

 

12000  

 

   

 

  

3.ОР площад с.Долни Лом 2000 2000   

4.ОР площад с.Горни Лом 5000 5000   

5.ОР площад с.Търговище 20000 20000   

6.Закупуване и подмяна на улични 

лампи в населените места на 

общината 

 

 

4000 

 

 

4000 

  

7.Изграждане на видео наблюдение 

в населените места на територията 

на общината 

 

 

8000 

 

 

8000 

  

8.ОР улици в населените места от 

общината 

 

20000 

 

20000 

  

9.Рекултивация сметище на 

община Чупрене 

 

15000 

 

15000 

  

 

 

    

VІІ.Почивно дело, култура, спорт, 

религиозни  дейности 

 

4000  

 

4000  

    

1. ОР покрив музей „Асен 

Балкански” Чупрене 

 

4000 

 

4000 

    

 

 

    

ВСИЧКО: 281200 264200 17000   
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                                                                                                         Приложение №  2 

 

Р     А     З    Ч   Е    Т 

 

ЗА СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ “ЧИТАЛИЩА”  ОТ ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ 

ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

                                                                                                                   / в лв./ 

Читалище               субсидирана                                                  субсидия за         

                                    численост                                                        2019 год.                         

                                                        

 Чупрене                           3,694                                                               35 056                                                            

 Репляна                           0.528                                                                 5 011 

 Долни Лом                     1.056                                                                10 021   

 Средогрив                       0.528                                                                 5 011 

 Търговище                      0.556                                                                 5 276 

 Горни Лом                      2.638                                                               25 035 

  

ВСИЧКО:                         9                                                                      85 410 

 

 

                                                                                                                         Приложение № 3 

 

                   ОТНОСНО:  Определяне числеността на персонала в дейност „Общински 

администрация” и дейностите на бюджетна издръжка, утвърждаване на разходите за 

заплати през 2019 год. в делегираните от държавата дейности и в местните дейности, и 

определяне индивидуалните основни месечни заплати на кметовете 

 

                   1. В изпълнение разпоредбите на т.10 от РМС № 277 от 24.04.2018 

г.,изменено с РМС № 776 от 30.10.2018 год. за приемане на стандарти за делегираните 

от държавата дейности през 2019 год. с натурални и стойностни показатели, предлагам 

Общинския съвет да определи численост на персонала  34 броя за дейност „Общински 

администрация” за 2019 год. 

 

                   2.В изпълнение разпоредбите на чл.4 ал. 1 и ал. 3 от ПМС № 67 от 

14.04.2010 год. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинските съвети 

по предложение на Кмета на общината утвърждават разходите за заплати през 2019 год. 

за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и в съответствие със 

ЗМСМА утвърждават  разходите за заплати за работещите в местните дейности. 

                   Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от 

Общинския съвет  размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и 

други трудови възнаграждения по КТ, по ЗДС и по други нормативни актове. 

                   Предлагам Общинския съвет да утвърди числеността на персонала и 

разходите за заплати за 2019 год. на делегираните от държавата дейности и на местните 

дейности по бюджета на Община Чупрене, както следва: 
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№ 

по 

Дейност Численост 

брой 

Годишен 

размер 

на ФРЗ 

Месечено 

разпределени 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 1. Общинска 

администрация 

 

34   

   

 Чупрене   31 315 749 26 312 

 Горни Лом   3 32 702 2 726 

 2. ЦДГ    

 Чупрене 4,5 63 240  5 270  

 Горни Лом 4,5 61 200  5 100  

 3. ДДО-шофьори    

 Горни Лом   1 9 060 755 

 4. Здравеопазване   1 8 520 710 

 5. ЦНСТ Долни Лом 9 75 600 6 300 

 6. ЦНСТ Репляна 13 106 200 8 850 

 7. ЦНСТ Върбово 13,5 108 120 9 010 

 8. Защитено 

жилище 

 

  5 

 

43 920 

 

3 660 

 9. ОМП-дежурни и 

техници 

8 66 960 5 580 

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 1. Общински 

съвет 

 

  1 

 

22056 

 

1838 

 2. ДСП   6 44 640 3 720 

 3. Озеленяване 0,5 4 140 345 

 4. Чистота 3 24 720 2060 

5. Др.дейности по 

туризма 

 

2 

 

16 320 

 

1360 

 6. Др.дейности по 

икономиката 

 

8 

 

64 800 

 

5 400 

 

  
                   3. На основание чл. 21 ал.1 т.5 от ЗМСМА Общинския съвет определя 

размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 

нормативна уредба. 

                   Предлагам Общинският съвет да определи размера на основните месечни 

заплати на кметовете от общината за 2019 год., съгласно разпоредбите на чл.5 ал.16 от  

ПМС № 67 от 14.04.2010 год. за заплатите в бюджетните организации и дейности,  като   

конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на 

общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията 

на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на 

определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър: 

 

 

                  Кмет на община                                          -   1870 лв. 

                  Кмет Горни Лом                                         -   1111 лв. 

                  Кмет Долни Лом                                         -     644 лв. 

                  Кмет Репляна                                              -     644 лв. 

apis://Base=NARH&DocCode=4071&Type=201/
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                  Кмет Средогрив                                          -     644 лв. 

                  Кмет Търговище                                          -    644 лв. 

                  Кмет.наместник Върбово                           -     644 лв. 

                  Кмет.наместник Протопопинци                -     644 лв.      

 

 

   Приложение № 4 

     

     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2019г. 

          

Наименование 

№ на 

§§ ОБЩО 

в т.ч. от 

ЕС 

общински 

бюджет 

ОП „Човешки ресурси”         

Приходи   57360  57360    

І.Неданъчни приходи       

Общински такси 27-04     

        

IІ.Трансфери       

Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-

)  61-00     

Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 57360 57360   

Всичко трансфери:       

        

IIІ. Временни безлихв. заеми       

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ 

(+/-): 74-00     

получени заеми (+) 74-11     

погасени заеми (-)       

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     

Всичко временни безлихвени заеми:       

        

IV. Депозити и средства по сметки       

Остатък от прдходния период (9501 до 

9506)(+)         

Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       

Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00       

        

Разходи   57360 57360   

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 

сл.правоотн. 01-00     

Други възнаграждения и плащания за 

персонал 02-00 48120 48120  

Задължителни осиг.вноски от 

работодатели 05-00 9240 9240  
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Издръжка 10-00     

Стипендии 40-00     

Субсидии за нефинансови предприятия и 

организации с нестопанска цел 43-00     

Придобиване на дълготрайни активи и 

основен 

ремонт (от&51 до &54) 51-54     

Капиталови трансфери 55-00       

          

 

     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2019г. 

          

Наименование 

№ на 

§§ ОБЩО 

в т.ч. от 

ЕС 

общински 

бюджет 

ПРСР         

Приходи   1150000  1150000    

І.Неданъчни приходи       

Общински такси 27-04     

        

IІ.Трансфери       

Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-

)  61-00     

Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 1150000  1150000    

Всичко трансфери:       

        

IIІ. Временни безлихв. заеми       

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ 

(+/-): 74-00     

получени заеми (+) 74-11     

погасени заеми (-)       

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     

Всичко временни безлихвени заеми:       

        

IV. Депозити и средства по сметки       

Остатък от прдходния период (9501 до 

9506)(+)         

Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       

Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00       

        

Разходи       

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 

сл.правоотн. 01-00     

Други възнаграждения и плащания за 

персонал 02-00     
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Задължителни осиг.вноски от 

работодатели 05-00     

Издръжка 10-00 20000 20000   

Стипендии 40-00     

Субсидии за нефинансови предприятия и 

организации с нестопанска цел 43-00     

Придобиване на дълготрайни активи и 

основен 

ремонт (от&51 до &54) 51-54 1130000 1130000   

Капиталови трансфери 55-00       

          

 

 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2019г. 

          

Наименование 

№ на 

§§ ОБЩО 

в т.ч. от 

ЕС 

общински 

бюджет 

ТГС България - Сърбия         

Приходи   127130 127130  

І.Неданъчни приходи       

Общински такси 27-04     

        

IІ.Трансфери       

Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-

)  61-00     

Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 127130   127130    

Всичко трансфери:       

        

IIІ. Временни безлихв. заеми       

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ 

(+/-): 74-00     

получени заеми (+) 74-11     

погасени заеми (-)       

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     

Всичко временни безлихвени заеми:       

        

IV. Депозити и средства по сметки       

Остатък от прдходния период (9501 до 

9506)(+)       

Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       

Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00     

        

Разходи   127130 127130   

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 

сл.правоотн. 01-00     
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Други възнаграждения и плащания за 

персонал 02-00 3000 3000   

Задължителни осиг.вноски от 

работодатели 05-00 600 600   

Издръжка 10-00 4200 4200   

Стипендии 40-00     

Субсидии за нефинансови предприятия и 

организации с нестопанска цел 43-00     

Придобиване на дълготрайни активи и 

основен 

ремонт (от&51 до &54) 51-54 119330 119330   

Капиталови трансфери 55-00       

          

 

 

С   П   Р   А   В   К   А 

 

За размера на просрочените задължения за 2018 год., които ще бъдат разплатени през 

2019 год. и просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година 

                                                                                         

                І. Просрочени задължения през 2018 год. са в размер на 9 583 лв.   

 

               ІІ.Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през 2019 год.  

               Просрочените вземания към 31.12.2018 год. са в размер на  637 лв. от наеми на 

общинско имущество и сумата ще бъде събрана през 2019 год. 

                      

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:      /п/                              КМЕТ ОБЩИНА:       /п/ 

                               Р. ПЕТРОВА                                                   В. КОСТИН    

 

 
 

                    Т.22 от дневния ред: Предложение за определяне позицията на Община 

Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене 

в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 

територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин – вносител г-н Богомил Станков – 

Председател на ОбС Чупрене 

                    Няма питане. 

                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

                     Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
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Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 457 

                     На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,  във връзка с чл.198е ал.5 от Закона 

за водите, Общинският съвет Чупрене възлага на представителя на Община Чупрене в Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин - ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на 

Община Чупрене, да изрази позицията на Община Чупрене по предварително обявения дневен 

ред в писмото на Областния управител на гр.Видин  № АС0104/3 от 18.01.2019 год. и му 

дава мандат да гласува както следва: 

 

                    1.по т.2 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на Допълнително 

споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите 

и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между 

Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 

Видин” ЕООД гр.Видин и „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД гр.Видин от 

14.03.2016 год.  

                   Да подкрепи вземането на решение за сключване на Допълнителното 

споразумение, като гласува със ”за”.  

 

                    2.по т.3 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК 

– Видин за приемане на отчет за дейността на Асоциацията за 2018 год. на основание 

чл.198в ал.4 т.10 от Закона за водите. 

                    Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета за дейността на 

Асоциацията за 2018 год., като гласува със ”за”.  

 

                    3.по т.4 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК 

– Видин за приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията за 2018 год. 

                     Да подкрепи вземането на решение за приемане на годишния финансов 

отчет на Асоциацията за 2018 год., като гласува със ”за”.  

 

                   4.по т.5 от дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 

2018 год. на основание чл.26 от ПОДАВИК 

                    Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета за изпълнение на 

бюджета за 2018 год., като гласува със ”за”.  

 

                    5.по т.6 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК 

– Видин за приемане на бюджета на Асоциацията за 2019 год. на основание чл.198в 

ал.4 т.9 от Закона за водите. 

                    Да подкрепи вземането на решение за приемане на бюджета на 

Асоциацията за 2019 год., като гласува със ”за”.  
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                    МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21 ал.2, в 

изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за 

водите и като взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104/3 от 

18.01.2019 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, 

насрочено за 20.02.2019 г. 
 

 

                    Т.23 от дневния ред: Предложение за изработване на ПУП на ПИ 048005, 

землище с.Търговище –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували 10 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

 

                     РЕШЕНИЕ № 458 

                     На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 от ЗУТ 

Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на ПИ № 048005, землище 

с.Търговище, с цел урегулиране и промяна предназначението му от земеделска земя в 

устройствена зона за „спорт и развлечения” и отреждане „за стрелбище за ловни 

карабини и СКИЙТ”. 

 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на 

ПИ 048005, землище с.Търговище, във връзка с постъпило заявление вх.№ 130/ 

25.01.2019 год. от  Богомил Данчов Станков – Председател на УС на ЛРС „Миджур” с. 

Чупрене и съгласно изискванията на чл.16 от ЗУТ, като по този начин се 

удовлетворяват нуждите на Ловно-рибарското сдружение за изграждане на стрелбище 

за тренировъчни нужди. 
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                    Т.24 от дневния ред: Разни 

                    Г-н Богомил Станков прочете молба от Цветана Ангелова Тодорова от 

с.Средогрив за отпускане на парична помощ – на лицето да се отговори писмено за 

невъзможността на общината за парично подпомагане . 

                     Г-н Иван Луков постави въпроса за състоянието на земеделските пътища, 

след движението на камионите по дърводобива. 

                     Г-н Ваньо Костин говори за: 

                     -предстоящата по обем и последователност работа, свързана със ски зона 

„Миджур”; 

                     -нараснал интерес към закупуване на недвижими имоти в общината; 

                     -придобиване на общинско имущество – „магазин”, находящ се в сградата 

на Кметство Горни Лом; 

                     - разделяне площта на б.поделение Долни Лом и изграждане на социално 

заведение за възрастни хора с деменция; 

                     -работата и дейностите по одобрен проект по ТГС България – Сърбия; 

                     -реконструкция на І-ви етаж на ТИЦ Чупрене. 

 

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.40 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 

 

 

       
 
 

 

 


