ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

П Р О Т О К О Л
№ 7
Днес 31.03.2016 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвeт
Чупрене се проведе заседание на Общинският съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 11 общински съветника.
На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом,
Репляна, Средогрив, Търговище, Кметски наместници на селата Върбово и
Протопопинци, Секретар на Община Чупрене, служители от общината, изготвили
внесените материали.
По решение на общинските съветници от миналото заседание беше
отправена покана към г-н Владов – управител на ВиК Видин, който взе участие в
заседанието, изслушва съветниците и отговори на отправените към него въпроси.
Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред.
Няма направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за приемане на Информация за състоянието на охраната на
обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2015
год.
2.Предложение за приемане на Общински план за противодействие на
тероризма на територията на Община Чупрене
3.Предложение за приемане на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги 2016 – 2020 год. в Община Чупрене
4.Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги през 2017 год.
5.Предложение за
промяна на наименованието на социалната услуга,
предоставяна в общността на територията на Община Чупрене от „Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция” с.Върбово, в „Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства” с.Върбово.
6.Предложение за Приемане и одобряване на Правилник за дейността на
Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда в община Чупрене, създаден в изпълнение на Договор за БФП
BG05M9OP001-2.002-0073-С001 по процедура „Независим живот” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
7.Предложение за актуализиране на състава на Обществения съвет за
съдействие и помощ при извършване на дейности по социално подпомагане и
обществен контрол върху тяхното осъществяване
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8.Предложение за предоставяне на временна финансова помощ на Фондация
„Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур”
9.Предложение за одобряване закупуване на нивомерни системи /GPS/ за
контрол на разхода на гориво на автомобилите, собственост на Община Чупрене
10.Предложение за актуализация на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене
11.Предложение за ежемесечно дарение на парични средства на Областна
дирекция на МВР Видин – за нуждите на РГ гр. Белоградчик, за закупуване на гориво
12.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене като партньор на
Сдружение „Толерантност” по проектно предложение „И АЗ МОГА… Шанс за равен
старт на ученици билингви”
13.Предложение за одобряване на ползване на стояща маса дървесина от
отдели от ОГФ
14. Предложение за отдаване на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен
търг
15.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Живко Иванов Нешколовски б.ж. на с.
Горни Лом
16.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Георги Антов Джурджин б.ж. на с.
Горни Лом
17.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Тодор Георгиев Цурински б.ж. на с.
Средогрив
18.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 034001, землище
с.Средогрив
19.Разни
Преди започване на заседанието по приетия дневен ред, със съгласие на
общинските съветници беше проведена дискусия с г-н Владов за състоянието на ВиК
мрежата на територията на общината и качеството на питейната вода. Слез всеки
зададен въпрос последва отговор на г-н Владов.
- Общинските съветници г-н Георги Любенов и г-н Цветан Николов
зададоха въпроси за качеството на питейната вода – мътна, много хлорирана, а се
заплаща като „питейна”, няма ли възможност да бъде пречистена по някакъв начин и
ако има за каква сума става въпрос. Няма ли възможност да се огради вододайната зона
в Горни Лом.
Отговор: Проблема с качеството на водата е от доста отдавна. Има
възможност пред резервоарите да се постави филтър, който да пречиства водата.
Уточнено е с кмета на общината да се направи писмена обосновка до МРР, за
отпускане на средства за тази цел. Средствата са от порядъка на 50 х.лв. за
водохващане Чупрене и по-малка сума за Горни Лом. По повод ограждане на
вододайната зона в Горни Лом – при проектирането са пропуснати много моменти и не
е възможно.
-Общинският съветник г-жа Велислава Вълчинова зададе въпрос за
възможността за подмяна на старите етернитови водопроводни тръби в с.Средогрив,
тъй като са вредни за здравето на хората.
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Отговор: Етернитовите тръби са спрени вече от производство, но той е
вреден само за лицата, участващи в производството им и за работниците, извършващи
монтажи, чрез рязане. Възможността за подмяна на тръбите в с.Средогрив е чрез
кандидатстване на общината по оперативните програми.
-г-н Ваньо Боянов – Кметски наместник на с.Протопопинци заяви, че през
2015 год. е подменен водопровода в селото, но водата е винаги мътна и се заплаща като
„помпажна”, а в останалите села се заплаща като „деривачна”.
Отговор: Ще бъде направена проверка за споменатия абсурден начин за
заплащане на питейната вода.
-г-н Илиян Михайлов – Кмет на с.Горни Лом сподели за „губещата се
вода” в района на „Лагера” с.Горни Лом.
Отговор: Поема ангажимент за почистване на участъка в този район.
-г-н Иван Луков се интересува за график за почистване на резервоарите за
питейна вода.
Отговор: Почистването се извършва по график – пролет и есен.
-г-н Асен Джунински – Секретар на община говори за оказаната години
наред помощ от страна на ВиК, свързана с ремонти по водопроводната мрежа във
всички населени места на общината.
-г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене отбеляза, че
водопроводната мрежа в общината е подменена на 80 на сто и очаква в новия
програмен период да са допустими проекти и за основен ремонт на довеждащи до
населените места водопроводи. Ако е допустимо по оперативните програми
монтирането на пречистващи водата филтри, такива ще бъдат поставени във всички
населени места на общината. Благодари на г-н Владов за оказаната помощ от страна на
ВиК.
Г-н Владов благодари на всички за добрата съвместна работа.
Г-н Богомил Станков уведоми общинските съветници, че поради
служебен ангажимент, представителите на РУ гр.Белоградчик ще закъснеят и т.1 от
дневния ред „Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата
срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2015 год.” ще се разгледа на
заседанието, но при присъствието на представителите на полицията и ще има решение,
последващо предходното, независимо от това, че в дневния ред и под т.1.

Р Е Ш Е Н И Я:
Т.2 от дневния ред: Предложение за приемане на Общински план за
противодействие на тероризма на територията на Община Чупрене – вносител г-н
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин предостави възможността на г-н Георги Груев – гл. специалист
ОМП в общината да запознае общинските съветници с плана.
Г-н Груев в общи линии запозна съветниците с Общинския план за
противодействие на тероризма на територията на Община Чупрене, който е одобрен от
Кмета на общината, съгласуван с ОД на МВР Видин и РД „Пожарна безопасност и
защита на населението” Видин, и представлява класифицирана информация.
По предложението няма дебати.
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Председателя на комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 56
На основание чл.21 ал.1 т.23 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
изпълнение на разпоредбите на Решение № 1 от 05.01.2016 год. на Министерски съвет
на Република България, Общинският съвет Чупрене прием Общински план за
противодействие на тероризма на територията на община Чупрене.

Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги 2016 – 2020 год. в Община Чупрене – вносител г-н
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници със Стратегията за развитие на
социалните услуги 2016 – 2020 год., като подчерта, че тя е разработена на база областна
такава и в нея са разписани намеренията на общината за развитие на социалните
дейности през този период.
Г-н Анжело Добричов задада въпрос за начина на определяне на личните
асистенти по новата програма.
Подробно на зададения въпрос отговори г-н Костин и заяви, че подбора е
направен от комисия /външна фирма оценител – заложено по проекта/ и посетила на
място желаещите да ползват тази услуга.
Няма други питания.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова
прочете становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 57
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закон за
социалното подпомагане, Общинският съвет приема Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги (2016-2020).

Т.4 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен план
развитие на социалните услуги през 2017 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет
Община Чупрене
Г-н Костин запозна присъстващите с Годишния план за развитие
социалните услуги, като подчерта, че това са намеренията на общината
осъществяване и развитие на социалните дейности през 2017 год.
По предложението няма питане.

за
на
на
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Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова
прочете становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 58
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона
за социално подпомагане и чл.36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане /ППЗСП/ Общинският съвет Чупрене приема Годишен план за
развитие на социалните услуги през 2017 г. в изпълнение на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Чупрене.

Т.5 от дневния ред: Предложение за
промяна на наименованието на
социалната услуга, предоставяна в общността на територията на Община Чупрене от
„Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция” с.Върбово, в
„Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства”
с.Върбово – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По предложението няма дебати.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова
прочете становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
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Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 59
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Чупрене одобрява
промяна в наименованието на новата социалната услуга, предоставяна в общността,
като навсякъде в Решение № 403, взето с Протокол № 31 от 19.11.2014 год. думите
„Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция” бъдат заменени с
думите „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични
разстройства”

Т.6 от дневния ред: Предложение за Приемане и одобряване на Правилник
за дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда в община Чупрене, създаден в изпълнение на Договор
за БФП BG05M9OP001-2.002-0073-С001 по процедура „Независим живот” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 – вносител г-н
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с Правилника и заяви, че с него
е регламентиран начина на работа по проекта.
Г-н Анжело Добричов коментира начина на налагани е заличаване на
дисциплинарните наказания.
Г-жа Мария Тодорова – „не харесва” назначаване на лица по проекта за
лични асистенти, имащи финансови възможности за издръжка и лица за потребители на
услугата, имащи финансова и друга възможност да се издържат, вкл. и от собствените
си деца.
На въпросите отговори г-н Костин и разясни, че настоящия Правилник е
съобразен с клаузите на Кодекса на труда, а оценяването, както е казал при дебата за
приемане на Стратегията за развитие на социалните услуги, е правено от външна
комисия.
Няма други питания по внесеното предложение.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова
прочете становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Чупрене:
1.Приема и одобрява Правилник за дейността на Центъра за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в
община Чупрене, създаден в изпълнение на Договор за БФП BG05M9OP001-2.0020073-С001 по процедура „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020.
2.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене.

Т.1 от дневния ред: Предложение за приемане на Информация за
състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община
Чупрене за периода на 2015 год. – вносител г-н Богомил Станков – Председател на
Общински съвет Чупрене
Г-н Асен Ангелов от РУ на полицията гр.Белоградчик запозна
присъстващите с материала и каза, че зад всичките посочени статистически данни в
Информацията стои човешки труд, положен от служителите на полицията и човешка
трагедия, и проблеми от жалбоподателите и потърпевшите.
Отношение по въпроса взеха:
-г-н Иван Луков – за нарушения от страна на дърварите в земеделските земи
и управляване на МПС в Горни Лом от неправоспособни водачи
-г-н Богомил Санков – за опазване на обществения ред и замърсяване на
околната среда покрай магазините в Чупрене;
-г-н Ваньо Боянов – за използване на правия участък на главната улица на
с.Протопопинци за скоростно каране по всяко време на денонощието.
Г-н Ваньо Костин говори за приложените мерки срещу нарушенията на
дърварите в земеделските земи – наказателни постановления, направа на капани за
конете, номериране на конете и т.н. – всичко без резултат.
Г-н Тошко Тодоров от РПУ Белоградчик сподели, че хората ги е страх, не
смеят да се оплачат и да свидетелстват при необходимост, а полицаите при всято
обаждане са отзовават.
В заключение г-н Асен Ангелов каза, че ще се засили присъствието на КАТ
и полицията на проблемните участъци, и благодари на общината за доброто
сътрудничество с полицията.
Няма други питания.
Председателя на комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема
изнесената Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата
срещу престъпността в Община Чупрене за 2015 год. за сведение и подкрепя доброто
сътрудничество между органите на Полицията и общинското ръководство, имащо за
цел намаляване на престъпността и опазването на обществения ред на територията на
Община Чупрене.

Т.7 от дневния ред: Предложение за актуализиране на състава на
Обществения съвет за съдействие и помощ при извършване на дейности по социално
подпомагане и обществен контрол върху тяхното осъществяване – вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
По внесеното предложение няма дебати.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова
прочете становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл. 21 ал.1 т.23 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл. 35 ал.1 и ал.2 от Закона за социално подпомагане и
чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският
съвет - Чупрене утвърждава Обществен съвет в състав:
1.Ваньо Костин – кмет на община Чупрене
2.Корнелия Антова – гл.спец. Социална политика
3.Васил Венков Доцински – гл.спец. „Социални програми и ФК”
4.Райна Милкова горанова – Управител на ЗЖ с. Чупрене
5.Николай Иванов Николов – Управител на ЦНСТ с. Репляна
6.Радостина Александрова Ранчинска – ст.спец. отдел ПУ при ДБТ
Белоградчик – работно място Чупрене
7.Емилия Иванова Големшински – социален работник Д”СП” Белоградчик
– работно място Чупрене
8.Венетка Павлова Големшински – гл. Експерт „Закрила на детето” при
Д”СП” Белоградчик – работно място Чупрене
9.Людмила Николова Борисова – общински съветник.”
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Т.8 от дневния ред: Предложение за предоставяне на временна финансова
помощ на Фондация „Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен –
Миджур” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин направи разяснение по внесеното предложение като каза, че за
нормалното функциониране на Фондацията, за изпълнение на дейностите по
подготвителната мярка и изготвяне на Стратегия, е необходимо общините, членуващи в
МИГ, да окажат временна финансова помощ, възстановима след окончателното
плащане по проекта. Допълни и за добре свършената работа на МИГ през миналия
програмен период и за двата успешни проекта на Община Чупрене.
Няма питания по предложението.
Членът на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика и енергетика г-жа Людмила Борисова прочете становището с предложение за
решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 63
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет Р Е Ш И:
1.Предоставя временна финансова помощ, подлежаща на възстановяване, в
размер на 13 000 лв. на Фондация за осъществяване на дейност в обществена полза
„Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур”.
2. Средствата да се отчетат по § 72-01 „Предоставени средства по временна
финансова помощ” по ЕБК.
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Т.9 от дневния ред: Предложение за одобряване закупуване на нивомерни
системи /GPS/ за контрол на разхода на гориво на автомобилите, собственост на
Община Чупрене – г-жа Мария Тодорова – общински съветник
Г-жа Мария Тодорова направи разяснение по внесеното предложение и каза,
че то се прави с цел контрол на гориво на автомобилите и предотвратяване на
злоупотреби, като представи оферта за нивомерни системи за 10 автомобила на
стойност над три х.лв.
Г-н Костин заяви, че общината не е имала възможност в къс срок да проучи
внесеното предложение, в т.ч. оферти за цени на различни фирми и пита вносителя на
предложението на кои автомобили има в предвид поставянето на нивомери.
След като няма ясното по доста от въпросите по предложението, г-н
Станков предложи на общинските съветници да бъдат прекратени дебатите по тази
точка от дневния ред и тя да бъде разгледана на следващо заседание, след като се
проучат детайлно нещата и подложи на гласуване предложението за прекратяване на
дебата.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ПРОТИВ”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
1 глас „ПРОТИВ”.
Дебата по внесеното предложение се прекратява и същото ще бъде
разгледано на следващо заседание, поради което няма решение.
Дадена почивка от 12.10 ч. до 12.20 ч.

Т.10 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Актуализацията на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ се налага от факта, че в
общината има оборудвани две фитнес зали – в Чупрене и Долни Лом, а такава ще има
и в Горни Лом, и постъпленията от таксата ще служат за поддържане на същите.
-г-жа Мария Тодорова изрази мнение в залите да се допускат лица над 16
год.
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-г-н Илиян Тонин предложи да се допускат и малки деца да батута, който е
извън залата с уредите но с придружител.
-г-н Богомил Станков направи предложение да се допълни предложението
за решение с думите: „цена за еднократно ползване на залата – 2.00 лв.”
Гласуваха 11 съветника „ЗА” допълнение на настоящето решение с думите
„цена за еднократно ползване на залата – 2.00 лв.”, поради което е разликата в
становището на комисията и решението.
Членът на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-жа Людмила Борисова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 64
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местни
данъци и такси, Общинския съвет актуализира Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене, като създава нов чл.69а:
Чл.69а. За ползването на спортни бази – фитнес зали се заплаща:
- месечна такса – 10,00 лв.,
- за еднократно ползване на залата – 2.00 лв.,
като работното време и правилата за работа в залите се определя със заповед на Кмета
на общината.

Т.11 от дневния ред: Предложение за ежемесечно дарение на парични
средства на Областна дирекция на МВР Видин – за нуждите на РГ гр. Белоградчик, за
закупуване на гориво – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението, направи анализ
за разходите за дейността за 2015 год. и поради факта, че служителите на полицията
използват друг автомобил, а не общински, не разполагат с необходимите средства за
закупуване на бензин за същия и няма да могат да се отзовават на повикванията от
страна на общината, и жителите и, предлага да се направи дарение за РУ на полицията
Белоградчик.
Г-н Станков предложи да се допълни решението с думите „годишен разход
за резервни части до 1200 лв. за лек автомобил ВАЗ 21310 Нива, с рег.номер ВН 5680
ВН, използван от служителите на РУ Белогродчик, обслужващи община Чупрене, чрез
представена фактура в ОбА Чупрене”.
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Гласуваха 11 съветника „ЗА” допълнение на настоящето решение с думите
„годишен разход за резервни части до 1200 лв., чрез представена фактура в ОбА
Чупрене”, поради което е разликата в становището на комисията и решението.
Членът на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-жа Людмила Борисова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 65
На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА Общинския съвет разрешава:
1.Община Чупрене да дарява ежемесечно Областна дирекция на МВР
гр.Видин – за нуждите на РУ Белоградчик, сума от 350.00лв. /Триста и петдесет лв./ за
закупуване на бензин А95 за лек автомобил ВАЗ 21310 Нива, с рег.номер ВН 5680 ВН,
използван от служителите на РУ Белогродчик, обслужващи община Чупрене.
2.годишен разход за резервни части до 1200 лв. за лек автомобил ВАЗ 21310
Нива, с рег.номер ВН 5680 ВН, използван от служителите на РУ Белогродчик,
обслужващи община Чупрене, чрез представена фактура в ОбА Чупрене”.
Възлага на Кмета на Община Чупрене да подпише договор за дарение.

Т.12 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене
като партньор на Сдружение „Толерантност” по проектно предложение „И АЗ МОГА…
Шанс за равен старт на ученици билингви” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
По внесеното предложение няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
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Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 66
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Чупрене
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Чупрене като партньор на
Сдружение „Толерантност“ разработването и изпълнението, в случай на одобрение, на
проектно предложение „И АЗ МОГА…“ Шанс за равен старт на ученици билингви“ по
конкурсна процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
2. Дава съгласие, в случай на одобрение, проектът да бъде в партньорство
със: Сдружение „Толерантност“ с изпълнителен директор Бюрхан Абазов
(кандидатстваща организация); Община Борован, представлявана от Десислава
Тодорова – кмет; Община Първомай, представлявана от Ангел Папазов – кмет; Община
Луковит, представлявана от Иван Грънчаров – кмет; Община Добричка, представлявана
от Тошко Петков – кмет; Община Каолиново, представлявана от Нида Ахмедов – кмет;
Община Крумовград, представлявана от Себихан Мехмед – кмет; Община Руен,
представлявана от Исмаил Осман – кмет; Община Сунгурларе, представлявана от
Васил Панделиев – кмет; Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Малорад,
общ. Борован, представлявано от Мая Дончовска-Марковска – директор; Основно
училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Добролево, общ. Борован, представлявано
отЖасмина Начкова – директор; Основно училище "Акад. Михаил Димитров" - с.
Чупрене, общ. Чупрене, представлявано от Бойка Симеонова – директор; Основно
училище "Христо Ботев" - с. Горни Лом, общ. Чупрене, представлявано от Людмила
Борисова – директор; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Бежаново, общ.
Луковит, представлявано от Венцислав Манолов – директор; Основно училище
"Христо Ботев" - с. Румянцево, общ. Луковит, представлявано от Мария Иванова –
директор; Основно училище "Христо Ботев" - с. Одърне, общ. Пордим, представлявано
от Румяна Янева – директор; Основно училище "Н. Й. Вапцаров" - с. Вълчитрън, общ.
Пордим, представлявано от Детелин Лунголов – директор; Основно училище "Братя
Миладинови" - с. Черна, общ. Добричка, представлявано отТеодора Петрова –
директор; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Ведрина, общ. Добричка,
представлявано от Евелина Тончева – директор; Основно училище "Димитър Минчев" с. Паскалево, общ. Добричка, представлявано от Цанка Райкова – директор; Основно
училище "Н. Й. Вапцаров" - с. Лятно, общ. Каолиново, представлявано от Генка
Велинова – директор; Основно училище "Христо Смирненски" - с. Пристое, общ.
Каолиново, представлявано от Снежана Чолакова – директор; Основно училище
"Христо Ботев" - с. Златар, общ. Велики Преслав, представлявано от Снежанка Петкова
– директор; Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Трекляно, общ. Трекляно,
представлявано от Нели Бурова – директор; Основно училище "Отец Паисий" - с.
Искра, общ. Първомай, представлявано от Величка Чурчулиева – директор; Основно
училище "Христо Ботев" - с. Градина, общ. Първомай, представлявано от Пенка
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Петкова – директор; Основно училище "Петър Берон" - с. Буково, общ. Първомай,
представлявано от Вилдан Реджеб – директор; Основно училище "Н. Й. Вапцаров" - с.
Подрумче, общ. Крумовград, представлявано от Женя Коларова – директор; Начално
училище "Васил Левски" - с. Звънарка Подрумче, общ. Крумовград, представлявано от
Зоя Касабова-Чобанова – директор; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – с.
Добра Поляна Подрумче, общ. Руен, представлявано от Фатме Шабан – директор;
Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Дъскотна, общ. Руен, представлявано от
Мийрем Читак – директор; Основно училище "Отец Паисий" - с. Съединение, общ.
Сунгурларе, представлявано от Селями Ислям – директор; Основно училище "Христо
Ботев" - с. Лозарево, общ. Сунгурларе, представлявано от Елена Банчева –
директор като, в случай на одобрение на проекта, сключат Споразумение за
партньорство.
3. Възлага на Кмета на Община Чупрене да извърши всички необходими
правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение във връзка с
проектно предложение „И АЗ МОГА…“ Шанс за равен старт на ученици билингви“ на
Сдружение
„Толерантност“ по
конкурсна
процедура
BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи
или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.”

Т.13 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на стояща
маса дървесина от отдели от ОГФ – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 67
1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1 т.2 от ЗГ,
чл.28,чл.30ал.2,ал.3,ал.5,чл.31ал.1т.2 от Наредба за управление, стопанисване и
ползване на земите и горите от ОГТ Об Съвет да одобри отдели 100 „б”, 100 „е”,
101„е”, 101 „ж”и 101 „к” от ОГТ, които да се отдават за ползване по тарифа на корен за
местно население, по цени съгласно Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене.
2.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.
Т.14 от дневния ред: Предложение за отдаване на отдели от ОГФ за
ползване чрез публичен търг – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Отношение по предложението взеха:
-г-н Асен Джунински – секретар на Община Чупрене, които предложи през
седмицата на гората общината да направи залесяване в общинските гори;
-г-н Анжело Добричов се интересува в кои местности са посочените отдели
и предлага по-строг контрол при добива на дървесина.
Няма други питания.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
РЕШЕНИЕ № 68
1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1 от ЗГ
Об Съвет определя минимални тръжни цени на корен за добив на прогнозно
количество дървесина по отдели,както следва:
Отдел 71 „а” – с.Горни Лом
Дървесен вид:бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
ОЗМ

234 м3
156 м3

60 лв.
36 лв.
15

Средна
Дребна
Дърва

10 м3
22 м3
31 м3

33 лв.
33 лв.
33 лв.

Цените са без ДДС
Отдел 72”е” – с.Горни Лом
Дървесен вид : бук
количество
Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва

лв/м3

209 м3
140 м3
18 м3
20 м3
28 м3

60 лв.
36 лв.
33 лв.
33 лв.
33 лв.

Цените са без ДДС.
Отдел 72”ж” –с.Горни Лом
дървесен вид:бук
количество
Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва

лв/м3

158 м3
105 м3
13 м3
15 м3
23 м3

60 лв.
36 лв.
33 лв.
33 лв.
33 лв.

Цените са без ДДС
Отдел 72 „о” с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/

26 м3
18 м3
15 м3
10 м3
8 м3

60 лв.
36 лв.
33 лв.
33 лв.
33 лв.

Цените са без ДДС.
2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ Об
съвет определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен за
прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва:
Отдел 71 „а” - 21735 лв.
Отдел 72 „е” - 19758 лв.
Отдел 72 „ж” - 14943 лв.
Отдел 72 „о” – 3297 лв.
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Цените са без ДДС.
3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ .
4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.
Т.15 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Живко Иванов
Нешколовски б.ж. на с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 69
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-350/12.08.2015 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на
насл. на Живко Иванов Нешколовски – с. Горни Лом, описани в Решение №
08/09.04.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1783/13.03.1992 г., за
землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене.
№
1.
2.
3.
4.
5.

НТП
нива
ливада
ливада
ливада
ливада

Площ/дка
0,500
1,000
2,300
3,000
1,500

Местност
Голички рът
Голички рът
Равна река
Трап
Люта
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И дава съгласие да бъдат възстановени в следния имот в землището на с. Горни
Лом:
Имот № 001989
Т.16 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Антов
Джурджин б.ж. на с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 70
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-343/12.08.2015 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на
насл. на Георги Антов Джурджин – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999
г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0837/12.02.1992 г., за землището на с.
Горни Лом, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
3,000
Пен дол
2.
нива
3,000
Ганичов лук
3.
нива
0,200
Крушак
4.
ливада
6,000
Бърза река
5.
ливада
2,000
Бърза река
6.
ливада
5,000
Раков връх
и дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Горни Лом:
Имоти № 062001, 063002, 263001, 259015, 259013
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Т.17 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Тодор Георгиев
Цурински б.ж. на с. Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 71
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-480/30.12.2015 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на
насл. на Тодор Георгиев Цурински – с. Средогрив, описани в Решение № 06/18.01.1999
г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2278/27.05.1992 г., за землището на с.
Средогрив, общ. Чупрене.
№
1.
2.
3.
4.
5.

НТП
нива
нива
нива
нива
ливада

Площ/дка
2,000
3,200
0,100
0,100
2,000

Местност
Сенково лице
Садове
Градините
Градините
Садове

И дава съгласие да бъдат възстановени в следния имот в землището на с.
Средогрив:
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Имоти № 066010

Т.18 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ №
034001, землище с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 72
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на частна общинска собственост в землище с.Средогрив:
ПИ № 034001 представляващ Тр.насажд. – пета категория в землището на
село Средогрив, местност „Ливаге” с площ на имота от 1.153 дка.. актуван с АОС 689, с
начална тръжна цена 490 лв.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
Т.19 от дневния ред: Разни
Г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с:
-постъпила молба за парична помощ по решение на Общински съвет от
Василка Митрофанова от с.Чупрене – да се отговори на лицето за решение на
Общинският съвет да не се отпускат помощи, поради трудното финансово положение;
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-молба за подпомагане издаване на книга за Белоградчишкия край от г-н
Ангел Малкочев – да се проучи в книгата до каква степен изданието касае Община
Чупрене.
Г-жа Велислава Вълчинова се интересува кой е отдал на Протестантска
църква за ползване помещение „на чешма” в Горни Лом, тъй като има недоволство сред
жителите на квартала.
Г-н Анжело Добричов призова за спазване на Правилника за работа на
Общинския съвет по време на заседание.
Г-н Георги Антов:
-предлага разработване на Програма за залесяване в общинските гори;
-сподели за проблеми с водата на „Церов дол”, за пътя до кулата – разрушен
от камиони по дърводобива и за улица в „Мързина махала”.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.45 часа.

ПРОТОКОЛЧИК :
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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