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РЕШЕНИЕ № 147 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Чупрене по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №6 “Подкрепа за преодоляване на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за 

екологична, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен 

приоритет №1, специфична цел №1 наименование BG05M90P001-6.002 “Патронажна 

грижа +“. 

 

На осн. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изискванията за кандидатстване по 

процедура за БФП - BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Общински съвет Чупрене 

взе следното решение: 

 

1. Дава съгласие община Чупрене да подаде проектно предложение по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №6 “Подкрепа за преодоляване 

на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за 

екологична, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен 

приоритет №1, специфична цел №1 наименование BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа 

+“; 

2.Възлага на Кмета на община Чупрене да извърши всички необходими действия за 

подготвяне и подаване на проектно предложение по процедура за БФП - BG05M9OP001-

6.002 „Патронажна грижа +”. 

 

Мотиви: Във връзка със стартиране на процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, 

предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и 

устойчиво възстановяване на икономиката” инвестиционен приоритет № 1, Специфична цел 

№ 1, наименование BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, община Чупрене подготвя 

необходимата документация за кандидатстване с проектно предложение.  

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни 

грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа 

за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на 

безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се 

осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.  

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по 

превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури 

продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, 

свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи. 

Операция „Патронажна грижа +“ включва две основни направления дейности: 

Направление 1 – дейност „Патронажна грижа“, която включва следните  мерки: 
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- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на 

психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и 

продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите 

или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови 

сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със 

средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата 

операция), транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на 

лицата. 

Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани 

от държавата дейности, включваща следните мерки:  

-Осигуряване на  лични предпазни средства, въвеждане на мерки за дезинфекция на 

сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, тестване на 

персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за 

COVID-19, въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на 

потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, 

допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на 

компютърна техника и др.  

Продължителността на изпълнение на дейностите е максимум 12 месеца, т.е. 

предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде в рамките на 12 месеца.  

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Чупрене по 

Направление 1 е 24 192,00 лв., по  Направление 2 е 111 524,25 лв., като общият размер на 

БФП е 147 930,71 лв. Не се изисква съфинансиране от бенефициента.  

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по 

превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга,  ще осигури 

продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, 

свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи. 

 

Гласували  9 (девет) съветника: 

„ЗА” - 9 (девет) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 148 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Чупрене по Проект „Модернизиране на 

оборудването и обзавеждането на социалните услуги, предоставяни на територията 

на община Чупрене“ по Фонд Социална закрила. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с изискванията за кандидатстване и Методика за 

разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и 

социалната политика, Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

1. Дава съгласие Община Чупрене да подготви и внесе във Фонд „Социална закрила” 

проектно предложение „Модернизиране на оборудването и обзавеждането на социалните 

услуги, предоставяни на територията на община Чупрене” на обща стойност 35978,40 лв. 

(тридесет и пет хиляди, деветстотин, седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) с ДДС. 

Съфинансирането от страна на община Чупрене е в размер на 3597,84 лв. (три хиляди, 

петстотин, деветдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) с ДДС, представляващи 

10 % от общата стойност на проекта. 

2. Възлага на Кмета на Община Чупрене да организира процеса по осъществяване на 

контрол при изразходването на средствата, които ще бъдат отпуснати по проектното 

предложение, при одобрението му за финансиране от Фонд „Социална закрила”. 

3. Допуска предварително изпълнение по чл.60, ал. 1 от АПК. 

 

Мотиви: Реализирането на проектното предложение, ще допринесе за по-качественото 

предоставяне на социалните услуги: Защитено жилище за лица с психични разстройства 

с.Чупрене, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 

в с.Долни Лом, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства – с. Върбово, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост -с. Репляна, чрез закупуване на необходимото за всяка една от тях 

обзавеждане и оборудване. Във връзка с изискванията за кандидатстване и Методика за 

разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и 

социалната политика срокът за кандидатстване по проекта е 31.03.2021г., поради което 

предложението е с допускане до предварително изпълнение. 

Социалните услуги  - Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Чупрене, 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Долни 

Лом, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост -с. 

Репляна, ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на 

дейностите по проекта и извършването на плащане от страна на Фонд „Социална закрила”. 

Изпълнението на дейностите по проекта индиректно, ще подобри качеството на живот 

на хората с увреждания чрез предоставяне на здравословна храна, съобразно стандартите и 

едновременно с това ще се намалят разходите за енергопотребление от електроуреди клас 

„А”. 

 

Гласували  9 (девет) съветника: 
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„ЗА” - 9 (девет) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 149 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

Относно: Разпореждане с общинска собственост 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 1, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, 
чл.54, ал.1 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и във връзка с Заявление №432/09.02.2021г. от Росен Йорданов Нешев, 
Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 
1. Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да 

организира провеждането на публична тръжна процедура за продажба на недвижим имот, 
частна общинска собственост, находящ се в УПИ XXXIV, кв.9, в село Горни Лом, Община 
Чупрене – Втори етаж от Двуетажна масивна търговска сграда, с площ от 310 кв.м., 
/съгласно Договор за доброволна делба от 03.09.2012г. и Акт №597 за ЧОС от 23.07.2015г./ и 
скица на имота №25/15.03.2021г. 

2. Общински съвет Чупрене одобрява извършената експертна оценка от „ХЕНА”ООД 
Видин с експерт оценител инж. Бистра Кирилова Василева на горепосочения недвижим имот 
в размер на 11 400лв. (единадесет хиляди и четиристотин лева). 

3. Общински съвет Чупрене определя: 
3.1. Вид на процедурата: публичен търг с явно наддаване; 
3.2. Начална тръжна цена - 11 400лв. (единадесет хиляди и четиристотин лева). 
3.3. Депозит за участие – 1 140 лв. (хиляда сто и четиридесет лева) 
3.4.Стъпка на наддаване  - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) – 2% от началната 

тръжна цена; 
 
МОТИВИ: Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОС продажба на имоти и вещи – частна 

общинска собственост, се извършва след решение на общински съвет от кмета на общината 
чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права 
върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от 
данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда 
на чл.22, ал.3, освен ако в закон е предвидено друго. 

Съгласно чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, разпореждането с нежилищни имоти, частна общинска собственост, 
се извършва след изготвяне на пазарна оценка от независим лицензиран оценител на имоти и 
вещи. Изготвянето на пазарната оценка се възлага от кмета на общината.  

Във връзка с гореизложеното, се предлага провеждането на публична тръжна 
процедура за продажба на посочения имот, с което ще се осигурят финансови постъпления в 
общинския бюджет. 
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Гласували поименно 9 (девет) съветника, както следва: 
 

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

 
Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 
 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 150 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с 
Заявление №539/22.02.2021г. от Боян Иванов Иванов, в качеството му на управител на 
„АПТЕКАТА” ЕООД, Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 
1. Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене 

да организира процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на част 
от имот - публична общинска собственост – помещение с площ от 18,5 кв.м. и помещение с 
площ от 7,5 кв.м. – общо 26 кв.м., находящи се в Едноетажна масивна сграда – здравна 
служба със застроена площ 108 кв.м. построена в Урегулиран поземлен имот XXIII-90, от 
квартал 9 по регулационния план на с. Горни Лом с предназначение на магазин – дрогерия за 
срок от 5 /пет/ години и с начална тръжна цена – наем за 1 /един/ месец – 50 лв. , актуван с 
АОС 7 от 31.03.2000г. 

2. Общински съвет Чупрене определя: 
2.1. Вид на процедурата: публичен търг с явно наддаване; 
2.2. Начална тръжна цена - 50лв. (петдесет лева); 
2.3. Депозит за участие – 5,00лв. (пет лева); 
2.4. Стъпка за наддаване - 5,00 лв. - 10 % от началната тръжна цена. 
 
Мотиви: Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС  Свободни имоти или части от тях - публична 

общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по 
реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Съгласно ал.2 Отдаването под наем на имоти 
по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва 
без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или 
конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него 
длъжностно лице. 

Съгласно чл. 13, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, части на имоти-публична общинска собственост с 
изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след 
решение на общински съвет за срок до 10 години. Отдаването под наем на имотите по 
предходната алинея се осъществява след провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс, при условия и ред, определени в тази наредба. 

Във връзка с целесъобразното управление на имота, съобразно чл.11 от ЗОС в интерес 
на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър 
стопанин и имайки предвид нуждите от финансови постъпления за община Чупрене, се 
предлага провеждането на публична тръжна процедура за наем на посочения имот. 
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Гласували поименно 9 (девет) съветника, както следва: 
 

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

 
Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 

 
 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 151 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно: Разпореждане с вещи - частна общинска собственост.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал.1 и 
ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и във връзка със Заявление с вх. №540/22.02.2021г. от „ТОРЛАЦИ” ЕООД, 
представлявано от Цветелина Радкова Костин, Общински съвет Чупрене взе следното 
решение: 

1. Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да 
организира провеждането на публичен търг за продажба на движими вещи - частна общинска 
собственост – 7 броя контейнери за отпадъци – 4 куб.м. с единична цена 53.00лв. (петдесет и 
три лева) с ДДС или на обща стойност 371.00 лв. (триста седемдесет и един лева) с ДДС. 

2. Общински съвет Чупрене одобрява извършената експертна оценка от независим 
лицензиран оценител инж. Валери Василев на горепосочените контейнери за отпадъци в 
размер на 371.00лв (триста седемдесет и един лева) с ДДС. 

3. Общински съвет Чупрене определя: 
3.1. Вид на процедурата: публичен търг с явно наддаване; 
3.2. Начална тръжна цена – 371.00 лв. (триста седемдесет и един лева); 
3.3. Депозит за участие – 37.10лв. (тридесет и седем лева и десет ст.); 
3.4. Стъпка на наддаване  - 37.10лв.(тридесет и седем лева и десет стотинки) – 10% от 

началната тръжна цена; 
 
Мотиви: Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОС  продажба на имоти и вещи – частна общинска 

собственост, се извършва след решение на общински съвет от кмета на общината чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Съгласно чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество продажбата на движими вещи – частна общинска 
собственост, се извършва след решение на Общински съвет от Кмета на общината чрез 
публичен търг по реда на настоящата наредба. Пазарната цена  на вещите се определя от 
лицензиран оценител, член на Камарата на незавсимите оценители в България. 

Във връзка с гореизложеното, се предлага провеждането на публичен търг за 
продажба на движими вещи - частна общинска собственост, с което ще се осигурят 
финансови постъпления в общинския бюджет. 

 

Гласували поименно 9 (девет) съветника, както следва: 
Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”,  

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
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Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 152 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Чупрене за 

периода 2021-2027 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, т. 1 от Закона за 

регионалното развитие, Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

Приема План за интегрирано развитие на община Чупрене за периода 2021-2027г. 

 

Мотиви: Изготвянето на ПИРО се извършва в съответствие с изискванията на чл.13 

от Закона за регионалното развитие (ЗРР) обнародван ДВ бр.21/31.03.2020 г. и 

Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. от 25 

март 2020 г. Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, 

актуализиране и изпълнение са определени с Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР). 

Планът за интегрирано развитие на Община Чупрене е средносрочен стратегически планов 

документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и тематична 

рамка на развитието на Общината в годините на новия програмен период 2021-2027.  

Настоящото предложение се внася в изпълнение на разпоредбите на чл. 23 от Закона 

за регионалното развитие, изработен е по Закона за регионално развитие и „Методически 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027г.” Одобрени от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство на 25.03.2020 г. 

 

Гласували  9 (девет) съветника: 

„ЗА” - 9 (девет) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 153 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Чупрене за 2021 година. 

 
 В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година и 
чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, 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 2021 год., Общински съвет приема бюджета на Община Чупрене за 2021 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 2021 г.  

Преходен 
остатък 

Общо приходи 

  ПРИХОДИ    

1. Обща субсидия 2 587 915   

2. Преходен остатък   317 075 317 075 

 ВСИЧКО: 2 587 915 317 075 2 904 990 

 

  

ФУНКЦИИ И 
ДЕЙНОСТИ 

 

 

 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

 

   
Чупрене 

 

Кметство 

Г.Лом  

 

ОУ 
Чупрене  

 

ОУ 
Г.лом  

 

Общо 
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І. Общи държавни служби 555616 46284   601 900 

 Общ. администрация 555616 46284   601900  

    заплати и др.възнаграж. 463586 38821   502407 

     осигурителни вноски 92030 7463   99493 

     численост общо: 32 3   35 

     в т. ч.:кмет на община 1    1 

     кмет на кметство          1   1 

     кмет. наместници 6    6 

     Служебно 3    3 

      трудово  22 2   24 

ІІ. Отбрана и сигурност 143835    143 835 

 ОМП 99060    99060 

    заплати и др.възнаграж. 79152    79152 

     осигурителни вноски 15215    15215 

     Издръжка 4693    4693 

     Дежурни 5    5 

     Техници ПУ 3    3 

 Доброволни 
формирования 

 

10065 

    

10065 

 Издръжка 10065    10065 

 ДД вътрешна сигурност 34710    34710 

     възнаграждения 14580    14580 

     осигурителни вноски 2310    2310 
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     Издръжка 17820    17820 

  обществени възпитатели 3    3 

ІІІ. Образование 122730 158788 358308 365667 1 005 493 

 ЦДГ 122730 158788   277518 

     Заплати 81500 74200   155700 

     осигурителни вноски 19050 17400   36450 

     Издръжка 18180 67188   85368 

     численост 4,5 5,0   9,5 

 ОУ     356308 365667 725975 

 ДД по образованието    2000  2 000 

     численост  1   1 

 ІV. Здравеопазване 19054    19 054 

     Заплати 14616    14616 

     осигурителни вноски 2811    2811 

     Издръжка 1627    1627 

     численост 1    1 

V. Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

 

1031352 

    

1031352 

 ЦНСТ Долни Лом 217766    217766 

     Заплати 112700    112700 

     осигурителни вноски 21500    21500 

     Издръжка 83266    83266 

     численост 9    9 

 ЦНСТ Репляна 280521    280521 
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     Заплати 163000    163000 

     осигурителни вноски 31300    31300 

     Издръжка 86221    86221 

     численост 13    13 

 ЦНСТ Върбово 344533    344533 

     Заплати 178000    178000 

     осигурителни вноски 32200    32200 

     Издръжка 134333    134333 

     численост 13.5    13.5 

 Защитено жилище 130957    130957 

     Заплати 64200    64200 

     осигурителни вноски 13200    13200 

     Издръжка 53557    53557 

     численост 5    5 

 Регионална програма 665    665 

 възнаграждения       

 Лична помощ-запл. 13075    13075 

 Асистентска подкрепа 43835    43835 

 потребители 11    11 

VІІ. Почивно дело, 
култура,религ.дейности 

 

73061 

 

30295 

   

103 356 

 Читалища 73061 30295   103 356 

 Брой читалища 5 1   6 

 Субсидирана численост 6,4 2,6   9 
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 ВСИЧКО: 1945648 235367 358308 365667 2904990 

 

Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” 

№ 
по 
ред 

 

  Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 

Собствени приходи  

финансиране 

 

Субсидии по 
ЗДБРБ за 2021 г 

 

Общо 
приходи 

 ПРИХОДИ     

1. Данъчни                                     111 000    

    Патентен 1 000   

    данък недвижими имоти    25 000   

    данък МПС 35 000   

    възмезден данък 50 000   

2. Неданъчни 486 500    

   прих.от продажби 250 000   

      Наеми 3 000    

   наем земя 40 000   

   пазари, тържища 1 000   

   такса  ЦДГ 500   

   такса ДСП 30 000   

   такса битови отпадъци 81 000   

   такса технически услуги 10 000   

   Такса администрат.услуги 20 000   

 Такса притежаване на куче 1 000   
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 Продажба земя 100 000   

3. Внос ДДС и ЗКПО в т.ч.: -45 000   

     ДДС  /-/ -40 000   

     ЗКПО /-/ -5 000   

 5. Обща израв.субсидия  384 900  

 5. Зимно поддържане пътища  56 000  

 6. Целева субсидия за 
капиталови разходи 

  

356 700 

 

 7.  Финансиране в т.ч.: -84 000   

 § 8322-пог.заем-главница -50 000   

 др. финансиране РИОСВ -34 000   

8. Преходен остатък 1 000 000   

 ВСИЧКО: 1 518 500 797 600 2 316 100 

 

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ                      РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

   Чупрене Кмет. 

Г.Лом  

ОУ 
Чупрен   

ОУ 
Г.Лом  

Общо 

І. Общи държав.служби      

     ОбА   303354  14800   318154 

    Издръжка 253350 14800   268150 

    капиталови разходи 50004    50004 

      ОбСъвет в т.ч.: 136400    136400 

        Заплата 24630    24630 

        възнаграждение   75720    75720 
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        осигур. вноски 19650    19650 

         издръжка  16400    16400 

         председател  1    1 

         общ. съветници 10    10 

V. Соц. осигуряване, 
подпомагане и грижи 

 

99750 

 

1000 

   

100750 

 Домашен соц. 
Патронаж 

 

97750 

    

97750 

     Заплати 44000    44000 

     осигурителни вноски 8750    8750 

     издръжка 45000    45000 

     численост 5,0    5,0 

      брой места 70    70 

 ПВЗ 2000 1000   3000 

     издръжка  2000 1000   3000 

VІ. Жил.строителство,БКС 
и опазване на околната 
среда 

 

 

1313560 

 

 

7000 

   

 

1320560 

 ВиК  4000    4000 

 Издръжка 4000    4000 

 Освет. Улици 40000    40000 

 Издръжка 40000    40000 

 ОР улици и тротоари 1132160    1132160 

 Издръжка 20000    20000 
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 капиталови разходи 1112160    1112160 

 ДД по БКС  71400 7000   78400 

   възнаграждения 6500    6500 

   осигурителни вноски 1100    1100 

   Издръжка 51800 7000   58800 

   капиталови разходи 12000    12000 

 Чистота 66000    66000 

     Заплати,възнаграж. 24800    24800 

     осигурителни вноски 5200    5200 

     издръжка 17000    17000 

     Кап.разходи 19000    19000 

     численост 3    3 

VІІ. Почивно дело, 
култура,религ.дейност 

 

98000 

 

1000 

   

99000 

 Спортни бази 32000    32000 

  Издръжка 3000    3000 

 Кап.разходи 29000    29000 

 Обредни домове 6000 1000   7000 

 Издръжка 6000 1000   7000 

 ДД по културата 60000    60000 

  Издръжка 60000    60000 

 

VІІІ. 

Икономически 
дейности и услуги 

 

301236 

    

301236 

 Развитие на селските 
райони 
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134536 134536 

 Кап. разходи 134536    134536 

 Др.дейности по 
селско, горско стоп. 

        

       50700 

            

        50700 

 Заплати 30000    30000 

 Осигурителни вноски 7100    7100 

 Издръжка 13600    13600 

 Численост 2,5    2,5 

 Служ. под. пътища 
/зимно/ 

 

56000 

    

56000 

    Издръжка 56000    56000 

 ДД по туризма 18500    18500 

     Заплати 9600    9600 

     осигурителни вноски 1900    1900 

     издръжка 7000    7000 

     численост 1,0    1,0 

 ДД по икономиката        41500           41500 

 Заплати 18000    18000 

  възнаграждения 4000    4000 

  осигурителни вноски 4300    4300 

  Издръжка 15200    15200 

 Численост 2    2 

ІХ. Разходи некласиф. в 
други функции 

     

 Разходи за лихви 20000    20000 
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 Резерв за 
непредвидени и 
неотложни работи 

 

 

20000 

    

 

20000 

 ВСИЧКО: 2292300 23800   2316100 

 

ОБЩО БЮДЖЕТ: 4237948 259167 358308 365667 5221090 

 

                           ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите , финансирани със средства от 
целева субсидия за капиталови разходи, съгласно ЗДБРБ за 2021 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. 
                           IV.Утвърждава задълженията по финансиране на общинския дълг за 2021 год., 
съгласно утвърдения погасителен план – главница, в размер на 50 004 лв. и на общинските 
гаранции към края на бюджетната година. 
                           V.Приема лимит за представителни разходи на: 
                           -  кмет на община в размер на  5 000 лв.; 
                           -  председател на общински съвет  - 500 лв.     
                           VI.Приема разчети за целеви разходи : 
                            1.За заплащане на членски внос в НПО  – 3 330 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 80 лв.                                                    
                           3.На основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, по 
решение на общинския съвет могат да се подпомагат спортни дружества, като средствата 
могат да се изразходват пряко от общините. Моля Вашето одобрение средства в размер на 
3000 лв. да се разходват, както следва: 
                          а/за провеждане на футболен турнир – за закупуване на футболни топки, 
заплащане съдийски такси и награден фонд – 1 400 лв., от тях награден фонд 500 лв. 
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                          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 – 400 лв. 
                          г/ разходи за други спортни мероприятия – 700  лв. 
                          4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник „Торлаци“ -  5000 лв. 
                          5.За организация и провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум прасе 
и ти вречу”, традиционните събори по села и други културни мероприятия – 50000 лв. 
                          6.Средства за опазване и поддържане на военните паметници –600 лв. /в селата 
Чупрене, Долни Лом, Репляна, Върбово и Търговище/  
                           7.Средства за борба с бездомните кучета – 2000 лв.   
  
                         VІI.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 
/Приложение № 2 /.       
                     
                      VІIІ.Утвърждава разходите за заплати за 2021 год., съгласно Приложение № 3. 
                       ІX.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз , съгласно Приложение № 4 

               X.На основание чл.37 ал.1 от ПМС №408 от 23.12.2020 год. за изпълнение на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 год.   бюджетните организации 
могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва: 

                1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на 
трудовата им дейност; 

                 2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в 
различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за 
съответната длъжност. 

                 Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени 
с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските 
бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат 
право на транспортни разноски. 

                 Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се 
считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност.               Предлагам 
Общинския съвет да одобри списъка на пътуващите служители от местоживеенето до 
местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, съгласно 
Приложение №5. 
                       ХI. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 
2021-2024 год., съгласно Приложение №6. 
                        ХII.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани  през 2021 год. в размер на 15 на сто от средно годишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години. 
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                        ХIIІ.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2021 год. в размер на 50 на сто от средно годишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години.  
                        ХІV.Определя размера на просрочените задължения за 2020 год., които ще бъдат 
разплатени през 2021 год. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през 2021 год., съгласно Приложение №7. 
                         XV.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
                         1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности 
и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
                        2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
                        3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи по т.1 и т.2 от решението. 
                         ХVI.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. 
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Приложение №1 

 

ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА 

ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Годишна 
задача 

ФИНАНСИРАНЕ 

  Субсидия  

от ЦБ 

  

Собствени 

средства – 
преходен 
остатък 

 Обекти 
финансир. с  
приходи по 
§ 40 

   МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ      

І.Общи държавни служби 50 004 50 004    

1.Основен ремонт покрив ОУ 
„Акад.М.Димитров” с.Чупрене- 
първи етап 

 

35000 

 

35000 

  

2. Изграждане на вътрешен 
санитарен възел в общинска сграда 
с.Горни Лом 

 

10 000 

 

10 000 

   

3. Закупуване ПП АПИС 5 004 5 004   

     

VІ.Жил.строителство,БКС и 
опазване околна среда 

1 143 160 143 160 1 000 000   

1. Доставка на контейнери за смет 
тип „Бобър” 1100 л. – 20 бр.  

19 000 1 9000    

2. Изработване на общ устрой- 

ствен план на Община Чупрене 

12 000 1 2000    

3.Основен ремонт улици № 22, 29, 55 000 55 000   
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с.Чупрене 

4.Изработване на проект за събиране 
и отвеждане на дъждовни води от ул. 
„16-та” от ОТ5 до ОТ7, ул.”13-та” от 
ОТ7 до ОТ9 и ул. „14-та” от ОТ9 до 
ОТ10 – с.Горни Лом и изпълнение на 
СМР на същия обект 

46 221 46 221   

5.ОР-и изготвяне на ППР  на 
инвестиционен проект за обект 
„Реконструкция и рехабилитация на 
улици, тротоари в населените места 
на община Чупрене” с.Чупрене, 
Първа”, „Четвърта”, „Пета”, 
„Шеста”, „Седма” , „Осма”, 
„Девета”, „Десета”, „ Единадесета”, 
„Тринадесета”, „Четиринадесета”, 
„Петнадесета”, „Шестнадесета”, 
„Седемнадесета”, „ Осемнадесета”, 
„Деветнадесета”, „Двадесет и първа”, 
„Двадесет и трета”, „Двадесет и 
четвърта”, „ Двадесет и пета”, 
„Двадесет и шеста”, „Двадесет и 
седма”, „Двадесет и осма”, „Двадесет 
и девета”, „Тридесет и първа”, 
„Тридесет и трета”, „Тридисет и 
пета”, „Тридесет и шеста”, „Тридесет 
и осма”, „Тридесет и девета”, 
„Четиридесета”, „Четиридесет и 
първа”, „Четиридесет и втора”; 

с.Горни Лом – ул.“Четвърта“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 010 
939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000 

 

 163 536 163 536    

За с. Чупрене 

1.  Ремонт на ,,Зелено игрище‘‘ 

 

10 000 
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2. Модернизиране и ремонт на Парк 
на ул. ,,Асен Балкански‘‘ № 22 

3. Ремонт на детска площадка до 
Пенсионерски клуб  

4. Вътрешен, основен ремонт на 
Пенсионерски клуб 

5. Изграждане на кът за отдих в 
местност - Голема Река 

6. Ремонт на централен площад на 
ул. ,,Асен Балкански‘‘ № 55 

 

10 000 

 

5 000 

6 000 

 

2 000 

 

12 000 

 

За с. Горни лом 

1.Основен ремонт на покрив – 
Кметство Горни Лом  

2. Изграждане на тоалетен възел на 
територията на бесетките на 
,,Заставата‘‘, местност ,,Гънденица‘‘ 

3. Ремонт на тоалетна в 
Пенсионерски клуб 

 

40 000 

 

 

3 000 

 

2 000 

   

Изграждане на спортна или детска 
площадка – с. ДолниЛом 

12 256     

Изграждане на спортна или детска 
площадка - Средогрив 

12 256    

Изграждане на спортна или детска 
площадка- Репляна 

12 256    

Изграждане на спортна или детска 
площадка - Търговище 

12 256    
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Изграждане на спортна или детска 
площадка - Протопопинци 

12 256    

Изграждане на спортна или детска 
площадка - Върбово 

12 256    

ВСИЧКО: 1 356 700 356  700 1 000 000  

 

Приложение №  2 

Р     А     З    Ч   Е    Т 

ЗА СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ “ЧИТАЛИЩА”  ОТ ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ 

ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА 

 

                                                                                                                  / в лв./ 

Читалище               субсидирана                                                  субсидия за         

                                    численост                                                        2021 год.                         

                                                        

 Чупрене                           3,694                                                               42 421                                                         

 Репляна                           0.528                                                                 6 064 

 Долни Лом                     1.056                                                                12 127   

 Средогрив                       0.528                                                                 6 064 

 Търговище                      0.556                                                                 6 385 

 Горни Лом                      2.638                                                               30 295 

  

ВСИЧКО:                         9                                                                     103 356 
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Приложение № 3 

 

ОТНОСНО: Определяне числеността на персонала в дейност „Общинска 
администрация” и дейностите на бюджетна издръжка, утвърждаване на разходите за заплати 
през 2021 год. в делегираните от държавата дейности и в местните дейности, и определяне 
индивидуалните основни месечни заплати на кметовете 

1. В изпълнение разпоредбите на т.11 от РМС №790 от 30.10.2020 г., за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности през 2021 год. с натурални и стойностни 
показатели, предлагам Общинския съвет да определи численост на персонала 34 броя за 
дейност „Общинска администрация” за 2021 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 2021 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 2021 год. на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по 
бюджета на Община Чупрене, както следва: 
 

№ 
по 

Дейност Численост 

брой 

Годишен 
размер 

на ФРЗ 

Месечно 

разпределени 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 1. Общинска 

администрация 

 

35  

 

502407  

 

41867 

 Чупрене   32 463586 38632 

 Горни Лом   3 38821 3235 

 2. ЦДГ 9,5   

 Чупрене 4,5 81500 6792 

 Горни Лом 5,0 74200 6183 
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 3. ДДО-шофьори    

 Горни Лом   1 9960 830 

 4. Здравеопазване   1 14616 1218 

 5. ЦНСТ Долни Лом 9 109000 9083 

 6. ЦНСТ Репляна 13 163000 13583 

 7. ЦНСТ Върбово 13,5 170000 14167 

 8. Защитено 

жилище 

 

  5 

 

60500 

 

5042 

 9. ОМП-дежурни и 

техници 

 

8 

 

79152 

 

6596 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 1. Общински 

съвет 

 

  1 

 

24650 

 

2054 

 2. ДСП   5 44000 3667 

 4. Чистота 3 24800 2067 

 5. Др. дейности по 
горско…. 

 

2,5 

 

30000 

 

2500 

6. Др.дейности по 
туризма 

 

1 

 

9600 

 

800 

 7. Др.дейности по 
икономиката 

 

2 

 

18000 

 

1500 

 

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 2021 год., съгласно разпоредбите на чл.5 ал.16 от ПМС №67 от 
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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, а индивидуалната основна месечна 
заплата на заместник-кметовете на общини/райони се определя в размер до 80 на сто от 
основната месечна заплата на кмета на общината/района, а на кметските наместници – в 
размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет на кметство в общината: 

 

 
                  Кмет на община                                          -    2400 лв. 
                  Зам.кмет на община                                   -    1848 лв. 
                  Кмет Горни Лом                                         -   1320 лв. 
                  Кметски наместник  Долни Лом               -     900 лв. 
                  Кметски наместник Репляна                      -     900 лв. 
                  Кметски наместник Средогрив                  -     900 лв. 
                  Кметски наместник Търговище                  -    900 лв. 
                  Кметски наместник Върбово                      -    900 лв. 
                  Кметски наместник Протопопинци           -    900 лв. 
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   Приложение № 4 

     

     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2021г. 

          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО 

в т.ч. от 
ЕС 

общински 
бюджет 

ОП ОКОЛНА СРЕДА         

Приходи   2520000  252000    

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 252000  252000    

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     
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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   252000 252000   

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     

Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00     

Задължителни осиг.вноски от 
работодатели 05-00     

Издръжка 10-00 70000  70000    

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 182000 182000   

Капиталови трансфери 55-00       
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   Приложение № 4 

     

     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2021г. 

          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО 

в т.ч. от 
ЕС 

общински 
бюджет 

ОП „Човешки ресурси”         

Приходи   230770  230770    

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 230770  230770    

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     
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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   230770  230770    

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     

Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00 152100 152100  

Задължителни осиг.вноски от 
работодатели 05-00 28930 28930  

Издръжка 10-00 49740 49740   

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       
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   Приложение № 4 

     

     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2021г. 

          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО 

в т.ч. от 
ЕС 

общински 
бюджет 

ПРСР          

Приходи    3969000 3969000    

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 3969000  3969000    

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     
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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   3969000 3969000   

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     

Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00     

Задължителни осиг.вноски от 
работодатели 05-00     

Издръжка 10-00  126000 126000   

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 3843000  3843000    

Капиталови трансфери 55-00       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

С П И С Ъ К 

на длъжностите и лицата, имащи право но транспортни разходи по реда на чл.37 от 
ПМС № 408 от 23.12.2020 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2021 год. 

            1.Пътуващи служители сутрин по маршрут Чупрене – Белоградчик – Чупрене, за 
изпълнение на служебни задължения и вечер – по маршрут Чупрене – Белоградчик – Чупрене: 

 № 
по 

ред 

 
 Бюджетно звено 

 
 длъжност 

 
Име на служителя 

1. Общ. администрация Секретар община Асен Джунински 
2. Общ. администрация Гл.спец. Бюджет,ФК Галина Иванова 
3. Общ. администрация Спец. Данъчно Мирослав Милков 
4. Общ. администрация Спец.Общ.Собствен. Мирослав Савов 
5. Общ. администрация Спец.инфор.технолог. Нели Милошевска 
6. Общ. администрация Спец.инвест.НПО Венислава Йолкичова 
7. Общ. администрация Спец. Горска дейност Силвия Тодорова 
8. Общ. администрация Изпълнител-домакин Елисавета Трифонова 
9. Дет.градина Чупрене Директор  Илонка Асенова 

10. ЦНСТ Върбово Медицинска сестра Диана Христова 
11. Осн.уч-ще Чупрене учител Димитринка Димитрова 
12. Осн.уч-ще Чупрене учител Паула Найденова 
13. Осн.уч-ще Чупрене Изпълнител-касиер Митка Големшинска 
14. Служител на Български пощи Чупрене – по целесъобразност/обслужване на 

населението от общината 
            2.Пътуващи служители сутрин по маршрут от с. Горни Лом – Чупрене – Горни Лом  за 
изпълнение на служебни задължения и вечер Горни Лом – Чупрене – Горни Лом: 

№ 
по 

ред 

 
 Бюджетно звено 

 
 длъжност 

 
Име на служителя 

1. Общ. администрация Гл.спец.Соц.политика  Корнелия Антова 
2. Общ.администрация Специалист Екология Ева Иванова 
3. Общ. администрация Ст.счетоводител Елка Лукова 
4. ЦНСТ Долни Лом Сътрудник соц. дейности Петрана Илиева 
5. ЦНСТ Долни Лом Сътрудник соц. дейности Катя Александрова 
6. ЦНСТ Долни Лом Сътрудник соц. дейности Милена Антова 
7. ЦНСТ Долни Лом Сътрудник соц. дейности Лина Петкова 
8. ЦНСТ Долни Лом Трудотерапевт  Мария Георгиева 
9. ЦНСТ Репляна Сътрудник соц. дейности Маниела Михайлова 

10. ЦНСТ Репляна Огняр - домакин Цецко Луков 
11. ЦНСТ Репляна Санитар  Илияна Лакова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  7 

 
С П Р А В К А 

 
                        За размера на просрочените задължения за 2020 год., които ще бъдат разплатени 
през 2021 год. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
2021 год. 
                         1.Просрочените  задължения през 2020 год. са в размер на  9468 лв. 
 
                         2.Просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2021 год. са в размер на  
7687 лв., от тях: наеми на общинско имущество – 656 лв.;   просрочени вземания от клиенти - 
7031 лв. 
 
 

 

Гласували поименно 9 (девет) съветника, както следва: 
 
 
 
 
„ЗА” - 8 (осем) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 1 (един)  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 8 (осем) гласа „ЗА“. 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 

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

 
Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Ленка Сандова Суйкова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
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РЕШЕНИЕ № 154 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в 

землището на с. Средогрив на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл. 37в , ал.16 от ЗСПЗЗ и 
чл. 75б, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с издадени заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 
2020 - 2021 стопанска година и постъпило искане с вх. ОбС № 71-13/11.03.2021 г. от 
Емилиян Енчев - Директор на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Видин, Общински съвет 
Чупрене взе следното решение: 

1. Да бъдат предоставени имоти, с НТП „полски път”, собственост на община Чупрене, 
попадащи в създадените масиви за ползване, в землището на с. Средогрив, на ползвателите 
на съответните масиви, съгласно приложена таблица - опис на ползвателите, подали 
заявления.   
2. Срок за отдаване под наем- за стопанската 2020- 2021 година. 
3. Размер на наемната цена- в размер на средното годишно рентно плащане за 
землището. 
4. Възлага на Кмета на община Чупрене сключването на договори за наем с 
ползвателите, подали заявления.  
             

 Мотиви:  
 На осн. чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, след влизане в сила на заповедта на директора на 
ОД „Земеделие” за разпределение на масивите, ползвателят на съответния масив може да 
подаде заявление за предоставяне на полски пътища, попадащи в масива, които не са 
необходими за осигуряване достъп до имотите.  
 Според чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ- директорът на областната дирекция „Земеделие” след 
влизането В сила на заповедта по ал. 4 подава искане до Общинския съвет за предоставяне на 
имотите - полските пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното 
годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен 
срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът 
издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок 
от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата в 
размер на средното годишно рентно плащане за землището за определените за ползване 
полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. 
Когато в едномесечен срок от искането Общинският съвет не е приел решение, директорът 
на областната дирекция „Земеделие” определя със заповед цена на имотите - полски пътища, 
в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в 
кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет 
страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. Въз основа н 
заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от 
издаването й и сключват договори за съответната стопанска година с Кмета на общината. 
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Гласували поименно 9 (девет) съветника, както следва: 
 

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

 
Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 
 

 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 155 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно:  Отмяна на Решение № 137, Решение № 140, Решение № 141, взети с Протокол № 
20/26.02.2021 г. на Общински съвет - Чупрене 
 
 На основание чл. 45, ал. 9 във вр. ал. 4 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД - 25 - 
14/12.03.2021 г. на Областен управител на област Видин, с вх. ОбС № 84 - 23/16.03.2021 г. 
относно връщане на Решение № 137, Решение № 140, Решеие № 141 за ново обсъждане, 
Общински съвет Чупрене взе следното решение: 
 

1. Отменя Решение № 137, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021 г. относно Продажба 
на общински имот с идентификатор 58671.43.8 - землище с. Протопопинци; 

2. Отменя Решение № 140, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021 г. относно откриване 
на процедура за продажба на движима вещ - общинска собственост - товарен 
автомобил - фургон (бракуван); 

3. Отменя Решение № 141, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021 г. относно продажба 
на общински имот. 
 
Мотиви:  

 Със Заповед № РД - 25 - 14/12.03.2021 г.  Областен управител на област Видин връща 
за ново обсъждане от Общински съвет - Чупрене Решение № № 137, 140 и 141, взети с 
Протокол № 20 от 26.02.2021 г., с идентични мотиви за незаконосъобразност, поради 
съществени нарушения на материалния закон и административнопроизводствените правила. 
 В мотивите е посочено като основание неспазване на императивния ред, съгласно чл. 
27, ал. 5 от ЗМСМА, а именно чрез поименно гласуване на членовете на съвета отразено в 
Протокола от заседанието. 
 В Заповедта на Областен управител на област Видин е посочено, че акта на общински 
съвет не съдържа мотиви и фактически основания за издаването му, с което е нарушена 
разпоредбата на чл. 59, ал. 1, т. 4 от АПК. 
 Общински съвет - Чупрене споделя изводите на Областен управител на област Видин 
за незаконосъобразност на приетите решения на сочените основания.  
 На осн. чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, правомощията на Общински съвет при връщане на 
решение за ново обсъждане са да отмени, измени или да приеме повторно върнатия акт и с 
оглед незаконосъобразността на приетите решения са налице основания за отмяната им. 
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Гласували поименно 9 (девет) съветника, както следва: 
 
 

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

 
Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 „ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 156 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

Относно: Изменение на решение № 139, взето с Протокол № 20/26.02.2021 г. 

относно приемане на Годишен план за паша на община Чупрене за 2021 г.  

 

На осн. чл. 45, ал. 9 във вр. ал. 4 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД - 
25/15/12.03.2021 г. на Областен управител на област Видин, с вх. ОбС № 85 - 24/16.03.2021 г. 
относно връщане на Решение № 139, взето с Протокол № 20/26.02.2021 г. на Общински съвет 
- Чупрене за ново обсъждане, на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о от 
ЗСПЗЗ по Предложение на Анжело Добричов - кмет на Община Чупрене с вх. ОбС № 39-
2/18.02.2021 г. Общински съвет Чупрене взе следното решение:  

Изменя Решение № 139, взето с Протокол № 20/26.02.2021 г. относно приемане на 
Годишен план за паша на община Чупрене за 2021 г.: 

 
1. Приема Годишен план за паша  на територията  на Община Чупрене за 2021 

година и определя задълженията и правилата за ползване и поддържането на имотите за 
общо и индивидуално ползване от общината и от ползвателите. 

2. Дава съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и 
индивидуално ползване.  

3. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално /Приложение1/ и общо 
ползване /Приложение2/ на стопани отглеждащи пасищни селскостопански животни за 
стопанската 2020/2021г. 

4. Определя размер на годишно плащане на стопани отглеждащи пасищни 
животни за землищата на Община Чупрене: За пасища, мери - 8 лв./дка; За Ливади - 10 
лв./дка. 

5. Дава съгласие след разпределението на площите, останалите свободни пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг, в който се 
допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани 
в Интегрираната информационна система на БАБХ, по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Дава 
съгласие останалите след провеждане на търга по предходното изречение свободни пасища, 
мери и ливади да се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни 
и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. 

Определя начална тръжна цена, както следва: 
Землище Ниви   

лв./дка 

Пасища 

лв./дка 

Ливади 

лв./дка 

ТН  

лв./дка 

Лозя  

лв./дка 

Полски 

път 

лв./дка 

Върбово 24 23 24 20 23 20 

Горни Лом 20 17 17 20 20 20 

Долни Лом 15 10 10 20 20 20 

Протопопинци 27 26 26 20 20 20 

Репляна 21 17 14 20 20 20 

Средогрив 22 20 20 20 20 20 

Търговище 15 20 20 20 20 20 

Чупрене 24 17 19 25 23 20 
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6. Общински съвет Чупрене дава съгласието си за отдаване под наем  за 1 /една/ 
година на имоти полски пътища /общо път или част от път/ и на маломерни имоти 
на ползвателите на масиви, срещу предоставено искане и платено рентно плащане, 
съгласно точка 5. 

7. След влизане в сила решението възлага на кмета на Община Чупрене да издаде 
Заповед и сключи договори за съответната стопанска година. 

 

МОТИВИ: Със Заповед № РД - 25 - 15/12.03.2021 г.  Областен управител на област Видин 
връща за ново обсъждане от Общински съвет - Чупрене Решение № 139, взето с Протокол № 
20 от 26.02.2021 г., като незаконосъобразно, поради съществени нарушения на материалния 
закон и административнопроизводствените правила. 
 В мотивите като основание за връщане е посочено неспазване на императивния ред, 
съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, а именно чрез поименно гласуване на членовете на съвета 
отразено в Протокола от заседанието. 
 На следващо място, Областен управител на област Видин приема, че 
административната преписка съдържа единствено предложение на Кмета на Общината, което 
възпрепятства осъществяването на контрол за законосъобразност. 
 В Заповедта на Областен управител на област Видин е посочено, че акта на общински 
съвет не съдържа мотиви и фактически основания за издаването му, с което е нарушена 
разпоредбата на чл. 59, ал. 1, т. 4 от АПК.   
 На осн. чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА правомощията на Общински съвет при връщане на 
решението за ново обсъждане са да отмени, измени или да приеме повторно върнатия акт. 
 В случая, към административната преписка се съдържат Годишен план за паша, 
Правила за ползване на имотите, таблица с определен размер за средно годишно плащане за 
стопанска 2020/2021 г. за землищата на обл. Видин, Приложение № 1 - имоти за 
индивидуално ползване и приложение № 2 - имоти за общо ползване. Според чл. 37и, ал. 3 от 
ЗСПЗЗ общински съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 
индивидуално ползване. Според чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ Общински съвет следва да приеме 
ежегодно решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и 
ливадите. 
 В приложените към административната преписка материали се съдържат правни и 
фактически основания за приемане на предложението. 
 Решението на общински съвет - Чупрене следва да бъде изменено, като бъде 
допълнено с оглед съответствието му със съдържанието, предписано  в чл. 37и, ал. 1 и 4 от 
ЗСПЗЗ. 
 

Гласували поименно 6 (шест) съветника, както следва: 
Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”,  

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
Адриан Мирославов Маринов „ОТВОД” 
Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
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Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ОТВОД” 
Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
 
 
 „ЗА” - 6 (шест) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 6 (шест) гласа „ЗА“. 
 
 
 

 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 157 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №144, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021г. на 

Общински съвет Чупрене 

 
РЕШЕНИЕ № 157 

 

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

Отменя Решение № 144, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021 г. относно 

Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, 

собственост на община Чупрене. 

 

МОТИВИ: Със Заповед № РД - 25 - 16/12.03.2021 г.  Областен управител на област 

Видин връща за ново обсъждане от Общински съвет - Чупрене Решение № 144, взето с 

Протокол № 20 от 26.02.2021 г., като незаконосъобразно, поради съществени нарушения 

на материалния закон и административнопроизводствените правила. 

В мотивите е посочено като основание неспазване на императивния ред, съгласно 

чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, а именно чрез поименно гласуване на членовете на съвета 

отразено в Протокола от заседанието. 

На следващо място, в Заповедта на Областен управител на област Видин е 

изложено, че Решението е прието в нарушение на разпоредбата на чл. 23, ал. 2 и ал. 3 

от Наредбата за управление на общинските горски територии собственост на община 

Чупрене, като не е определил размера на цената. 

В Заповедта на Областен управител на област Видин е посочено, че акта на 

общински съвет не съдържа мотиви и фактически основания за издаването му, с което 

е нарушена разпоредбата на чл. 59, ал. 1, т. 4 от АПК.   

На осн. чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА правомощията на Общински съвет при връщане 

на решението за ново обсъждане са да отмени, измени или да приеме повторно 

върнатия акт. С оглед невъзможността на Общински съвет Чупрене да отстрани 

порока относно определянето цената, както и мотивиране и обосноваване на 

приемането на решение на общински съвет относно приемането на годишен план за 

ползване на дървесина са налице основания за отмяната му. 
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Общински съвет премина към гласуване по съответната точка. 
 

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

 
Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 158 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

 Относно: Повторно приемане на Решение № 133, взето с Протокол № 20 от 

26.02.2021 г. на Общински съвет Чупрене. 

 

 На основание чл. 45, ал. 9 във вр. с ал. 4 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД - 25 

- 17/12.03.2021 г. на Областен управител на област Видин, с вх. ОбС № 87 - 26/16.03.2021 г. 

относно връщане на Решение № 133, взето с Протокол № 20/26.02.2021 г. на Общински съвет 

- Чупрене за ново обсъждане, на осн. чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и ПМС № 67 от 14.04.2010 

г., Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

 Приема повторно решение № 133, взето с Протокол № 20/26.02.2021 г. относно 

определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 

нормативна уредба на община Чупрене за 2021 г., в частта касаеща определената основна 

заплата на Кмета на община Чупрене. 

  

 Мотиви:  

 Със Заповед № РД - 25 - 17/12.03.2021 г.  Областен управител на област Видин връща 

за ново обсъждане от Общински съвет - Чупрене Решение № 133, взето с Протокол № 20 от 

26.02.2021 г., като незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 В мотивите като основание за връщане е посочено, че решението е прието в 

противоречие със ЗМСМА, тъй като решението по отношение на определената основна 

заплата на Кмета на община Чупрене е взето по предложение на председателя на Общински 

съвет Чупрене. 

 Считаме за неправилен този извод на Областен управител на област Видин. 

Изложените мотиви са вътрешно противоречиви. От една страна обстоятелствено се сочи, че 

предложението е направено от Кмета на община Чупрене, от друга страна се сочи, че 

решението е прието по предложение на Председателя на общински съвет Чупрене. Видно от 

материалите по административната преписка Прдложението за размера на възнагражденията 

е направено от Кмета на община Чупрене. Видно от провелото се заседание на Общински 

съвет Чупрене, в хода на обсъждане и приемане на решението на общинския съвет 

Председателя на общински съвет е направил предложения за изменение на така направеното 

предложение от Кмета на Община Чупрене. Считаме, че право на всеки общински съветник е 

да предлага и прави предложение за промени във всяко постъпило предложение до общински 

съвет, както и че при приемане на решение по чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА общинските 

съветници не са обвързани от предложението на Кмета за размера на възнагражденията, като 

конкретния размер не представлява преценка за законосъобразност, която дори не може да 

бъде предмет на контрол. Общинския съвет не дължи финансова обосновака при приемане на 

предложението, както неправилно е прието в заповедта на Областния управител на област 

Видин. 

 На следващо място, в Заповедта на областия управител е прието, че решението е 

прието при пълна липса на мотиви за вземане на същото, тъй като не съдържа фактически и 

правни основания за приемането му. 
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 В Предложението на Кмета на община Чупрене се съдържат мотиви, като са 

посочени фактически правни основания за приемането на решението, поради което са 

спазени изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК.   

 На осн. чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА правомощията на Общински съвет при връщане на 

решението за ново обсъждане са да отмени, измени или да приеме повторно върнатия акт.  

 Общински съвет Чупрене счита, че решение № 133, прието по Протокол № 

20/26.02.2021 г. като правилно и законосъобразно, прието в съответствие с материалния 

закон и при спазване на административнопроцесуалните правила следва да бъде прието 

повторно. 

 

Гласували  9 (девет) съветника: 

„ЗА” - 6 (шест) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0; 

„ПРОТИВ” – 3 (трима) 

Предложението бе прието с 6 (шест) гласа „ЗА“. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 159 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 Относно: Отмяна на Решение № 136, взето с Протокол № 20/26.02.2021 г. на 

Общински съвет - Чупрене 

 

 На основание чл. 45, ал. 9 във вр. ал. 4 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД - 25 - 

18/12.03.2021 г. на Областен управител на област Видин, с вх. ОбС № 88 - 27/16.03.2021 г. 

относно връщане на Решение № 136, взето с Протокол № 20/26.02.2021 г. на Общински съвет 

- Чупрене, Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

 Отменя Решение № 136, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021 г. относно Допълнение и 

изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

 

 Мотиви:  

 Със Заповед № РД - 25 - 18/12.03.2021 г.  Областен управител на област Видин връща 

за ново обсъждане от Общински съвет - Чупрене Решение № 136, взето с Протокол № 20 от 

26.02.2021 г., с мотиви за незаконосъобразност, поради съществени нарушения на 

материалния закон и административнопроизводствените правила. 

 В мотивите е посочено като основание нарушение на регламентираните в ЗНА 

разпоредби относно подготовката и приемането на норамтивни актове, какъвто в случая е 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация. Видно от обявление от елекронната 

страница на Община Чупрене Проекта е публикуван на 20.02.2021 г. със срок за предложения 

и становища 30 - дневен.  

 Общински съвет - Чупене споделя извода на Областен управител, че решението на 

Общински съвет - Белоградчик не съдържа мотиви, които да съответстват на изискванията, 

предвидени в чл. 28, ал. 2 от ЗНА, което обосновава незаконосъобразност на приетото 

решение. 

 На осн. чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА правомощията на Общински съвет при връщане на 

решението за ново обсъждане са да отмени, измени или да приеме повторно върнатия акт и с 

оглед незаконосъобразността на приетото решение са налице основания за отмяната му. 

      

 Гласували  9 (девет) съветника: 

„ЗА” - 9 (девет) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 160 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно: Приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето 

2020 г. и Общинска програма за закрила на детето 2021 г. на Община Чупрене. 

 

Във връзка с внесени в Общински съвет Чупрене материали от Дирекция „Закрила на 

детето” Белоградчик, относно Отчет на Общинската програма за закрила на детето 2020 г. и 

Общинска програма за закрила на детето 2021 г. на Община Чупрене, Общински съвет 

Чупрене взе следното решение:  

 

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

Общински съвет Чупрене приема Отчета на Общинската програма за закрила на детето 2020 

година и Общинска програма за закрила на детето за 2021 година на Община Чупрене. 

 

Гласували  9 (девет) съветника: 

„ЗА” - 9 (девет) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 
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РЕШЕНИЕ № 161 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ 26.03.2021г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за 

ползване в землището на с. Репляна, Търговище, Чупрене и Върбово на ползватели по 

реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл. 37в , ал.16 от ЗСПЗЗ и 
чл. 75б, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с издадени заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 
2020 - 2021 стопанска година и постъпило искане с вх. ОбС № 103 - 27/24.03.2021 г. от 
Емилиян Енчев - Директор на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Видин, Общински съвет 
Чупрене взе следното решение: 

 1.Да бъдат предоставени имоти, с НТП „полски път”, собственост на община Чупрене, 
попадащи в създадените масиви за ползване, в землището на с. Репляна, Търговище, Чупрене 
и Върбово, на ползвателите на съответните масиви, съгласно приложена таблица - опис на 
ползвателите, подали заявления.   

2. Срок за отдаване под наем- за стопанската 2020- 2021 година. 

3. Размер на наемната цена- в размер на средното годишно рентно плащане за землището. 

4.Възлага на Кмета на община Чупрене сключването на договори за наем с ползвателите, 
подали заявления.  

 Мотиви:  
 На осн. чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, след влизане в сила на заповедта на директора на 
ОД „Земеделие” за разпределение на масивите, ползвателят на съответния масив може да 
подаде заявление за предоставяне на полски пътища, попадащи в масива, които не са 
необходими за осигуряване достъп до имотите.  
 Според чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ- директорът на областната дирекция „Земеделие” след 
влизането В сила на заповедта по ал. 4 подава искане до Общинския съвет за предоставяне на 
имотите - полските пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното 
годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен 
срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът 
издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок 
от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата в 
размер на средното годишно рентно плащане за землището за определените за ползване 
полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. 
Когато в едномесечен срок от искането Общинският съвет не е приел решение, директорът 
на областната дирекция „Земеделие” определя със заповед цена на имотите - полски пътища, 
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в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява 
в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет 
страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. Въз основа н 
заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от 
издаването й и сключват договори за съответната стопанска година с Кмета на общината. 

 
Гласували поименно 6 (шест) съветника, както следва: 

 
 

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

 
Адриан Мирославов Маринов „ОТВОД” 
Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Милчев Йокин „ЗА” 
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
Иван Весков Велков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ОТВОД” 
Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
 „ЗА” - 6 (шест) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 6 (шест) гласа „ЗА“. 
 
 

 

 
 

 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 


