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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 45 

  

                    Днес 30.07.2019 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  
                     В заседанието взеха участие 9 общински съветника.Отсъстват по 
уважителни причини - болнични Ася Николаева Петрова и Людмила Николова 
Борисова – претърпяла злополука. 
                     На заседанието присъстваха изпълняващия длъжността „Кмет” на община 
Чупрене г-н Асен Джунински и кметове на Кметства с.Горни Лом, с. Долни Лом, с. 
Репляна, с.Средогрив, Кметски наместник на с.Върбово, служители от общинската 
администрация.   
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене, който откри заседанието и прочете проекта за дневен редq и направи 
предложение т.2 от дневния ред да се разглежда последна, като т.5, поради 
наложителни допълнителни  разисквания. 
                     Няма други предложения за изменение и допълнение на дневния ред. 
                     Премина се към гласуване на дневния ред с направените промени: 
 
                     Гласували  9 съветника: 
                    „ЗА”                          –   9 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред: 
                    1. Предложение за изпълнение на бюджета – не събираеми такси за 
ползвани телефонни услуги  
                   2.Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил 
Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом в Списъка на 
защитените детски градини и училища през новата 2019/2020 учебна година 
                   3.Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил 
Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 
2019/2020 учебна година 
                   4.Предложение относно включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене 
и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини 
през новата 2019/2020 учебна година  
                   5.Предложение за разпореждане с общинско имущество – огледна сеч на 
дърва за огрев за нуждите на местното население    
                   6.Разни 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за изпълнение на бюджета – не събираеми 
такси за ползвани телефонни услуги – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ 
длъжността „кмет” на община Чупрене. 
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                  Отношение по предложението взеха: 
                  -Г-н Цветан Николов – предложи допълнителни разговори и действия от 
страна на общината с всеки един, ползвал и незаплатил телефонните услуги, и поиска 
за следващото заседание на общински съвет справка на длъжниците, като изрази 
съгласие, телефонните такси на починалите лица да останат за сметка на общинския 
бюджет. 
                    Отговори г-н Джунински, като каза, че с веки един лично е разговарял и че 
това е сериозен паричен ресурс на общината, който трябва да бъде събран. 
                    -Г-н Анжело Добричов подчерта, че г-н Джунински е постъпил правилно и 
всичко това е на добра воля. 
                     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. 
 
                        Гласували 9 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
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                  „ОТСЪСТВА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 523 

                    На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, 
Общинският съвет разрешава дължащите се такси за ползвани телефонни услуги, в  
размер на 247.21 лв. на следните лица: 
                    -Ани Цветанов Йоличов – работил като полски пазач в Община Чупрене – 
232,15 лв. - починал; 
                   -Павлета Тодорова Чулина – работила като социален работник в ЦНСТ 
с.Върбово – 15,06 лв. – починала, 
да бъде за сметка на общинския бюджет по съответната дейност на заведенията. 
 
 

 
Т.2 от дневния ред:  Предложение относно включване на Основно 

училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  
с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 
2019/2020 учебна година – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ длъжността 
„кмет” на община Чупрене. 
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Г-н Джунински направи подробни разяснения по внесените материали по 
т.2, т.3 и т.4 като каза, че по този начин учебните и възпитателни заведения от 
общината ще получат допълнително финансиране за новата учебна година. 

Г-н Богомил Станков подчерта, че за детска градина Чупрене се очертават 
необхванати деца, а работата е съвместна - ръководство ДГ, община. 

Няма питане по предложението. 
                     Членът на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Велислава Вълчинова 
прочете становище с предложение за решение. 
 
                     Гласували  9 съветника: 
 
                    „ЗА”                            – 9 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 
                      РЕШЕНИЕ № 524 

          На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.1 
от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне 
на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране Общинският съвет Чупрене:   

 
                        1. Предлага ОУ „акад. Михаил Димитров” -  с.Чупрене, област Видин и 
ОУ „Христо Ботев”  с.Горни Лом, област Видин да бъдат определени като защитени  
училища от Министерство на образованието и науката и включени в Списъка със  
защитени детски градини и защитените училища. 
 
                       2. Съгласно чл.5 от Постановление № 121 от 23 юни 2017 година за 
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените 
училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, в срок до 10 
септември 2019 г. Кмета на община Чупрене да изпрати в Министерство на 
образованието и науката мотивирано предложение, заедно с Решение на Общинския 
съвет за актуализиране на Списъка със защитените детски градини и защитените 
училища. 
 
 

Т.3 от дневния ред:  Предложение относно включване на Основно 
училище „Академик Михаил Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски 
градини и училища през новата 2019/2020 учебна година – вносител г-н Асен 
Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

Няма питане по предложението. 
                     Членът на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Велислава Вълчинова 
прочете становище с предложение за решение. 
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                     Гласували  9 съветника: 
 
                    „ЗА”                            – 9 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 
                      РЕШЕНИЕ № 525 

          На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 3, ал.1 
от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на средищни 
детски градини и училища,  Общинският съвет Чупрене: 

 
            1. Предлага ОУ „акад. Михаил Димитров” -  с.Чупрене, област Видин да 

бъде определено като средищно училище от Министерство на образованието и науката 
и включено в Списъка със  средищни детски градини и училища. 

            2. Мотивираното предложение на Кмета на община Чупрене, след 
Решение на Общинския съвет да бъде изпратено в Министерство на образованието, в 
срок до 10 септември 2019 г. за актуализиране на Списъка със средищните детски 
градини и училища. 

 
 
 

 Т.4 от дневния ред: Предложение относно включване на Детска градина 
„Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на 
защитените детски градини през новата 2019/2020 учебна година  – вносител г-н Асен 
Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

Няма питане по предложението. 
                     Членът на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Велислава Вълчинова 
прочете становище с предложение за решение. 
 
                     Гласували  9 съветника: 
 
                    „ЗА”                            – 9 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 
                      РЕШЕНИЕ № 526 

          На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.1 
от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне 
на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране, Общинският съвет Чупрене: 
      

           1. Предлага ДГ „Здравец” -  с. Чупрене, област Видин и ДГ „Христо 
Ботев” с.Горни Лом област Видин, да бъдат определени като защитени  детски градини 
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от Министерство на образованието и науката и включени в Списъка със  защитени 
детски градини и защитените училища. 
 

           2. Съгласно чл.5 от Постановление № 121 от 23 юни 2017 година за 
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените 
училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, в срок до 10 
септември 2019 г. Кмета на община Чупрене да изпрати в Министерство на 
образованието и науката мотивирано предложение, заедно с Решение на Общинския 
съвет за актуализиране на Списъка със защитените детски градини и защитените 
училища. 
                                                                            

 

  Т.5 от дневния ред: Предложение за разпореждане с общинско 
имущество – огледна сеч на дърва за огрев за нуждите на местното население – 
вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

 Г-н Богомил Станков изрази мнение по предложението, като каза, че 
всички разглеждани материали в общинския съвет са свързани със Законите, Наредби и 
др. нормативни актове. Последните две години някои от наредбите на общината са 
протестирани от Прокуратурата, поради незаконност, след изменения на Законите, и 
неспазени процедури при приемането им. Наредбата за управлението на общинските 
гори е отменена с Решение на  Административен съд Видин на 09.07.2019 год., поради 
горните причини, като общината разработва нова такава. 

 Във тази връзка Общинските съветници взеха решение да не се разглежда 
т.5 от дневния ред, тъй като общината няма действаща Наредба. 
 
 

                       Т.6 от дневния ред: Разни 
                          -Г-н Георги Антов направи питане за финансовото състояние на 
общината, движението на училищните и други автобуси на общината и разходите 
правени за тях. 
                         Отговори Румяна Петрова – гл.счетоводител на общината – с размера на 
превежданата субсидия и малкото собствени приходи – успяваме да се справим. 
                          Г-н Георги Любенов – питане за направа на тоалетни в района на 
„навесите”  в Балкана Горни Лом за предстоящия празник. 
                           Няма други поставени въпроси. 
 
 
 
                    Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.30 часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 

 
 
 


