
 1

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 9   

 
                   Днес 12.06.2012 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет  
Чупрене се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   На заседанието присъстваха  кмета на с.Горни Лом, кметски наместници на 
селата Долни Лом, Средогрив, Репляна, Търговище и Върбово. 
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред, като уточни, че 
поради необходимост от допълнение на предложението по т.1, същото да се разглежда 
като т.10 от предварително обявения дневния ред. 
                   Няма други допълнения за изменение на дневния ред.  
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
  
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
 
                   1.Предложение за определяне на отдел от ОГФ за ползване по тарифа на 
корен за местно население 
                   2.Предложение за  приемане на комплектован ЛФ и годишен план за 
ползване на дървесина през 2012 год. 
                   3.Предложение за  доброволна делба на съсобствен имот на Община 
Чупрене и Потребителна кооперация „Доверие” с.Горни Лом 
                   4.Предложение за съгласие за дарение на общински имот, находящ се по 
регулационния план на с.Средогрив 
                   5.Предложение за съгласие за дарение на общински имот, находящ се по 
регулационния план на с.Средогрив 
                   6.Предложение за  дофинансиране на държавна дейност „Други дейности по 
образованието” 
                   7.Предложение за предоставяне на временна финансова помощ 
                   8.Предложение за финансиране участието на Община Чупрене в Проект 
„Младите хора срещу кризата „ в Община Acharnes, Атина, Гърция 
                   9.Предложение за приемане на: 
                      - Актуализирана общинска програма за овладяване на популацията на 
безстопанствени кучета на територията на Община Чупрене2012 – 2015 год.; 
                      - Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Чупрене 
                   10. Предложение за  определяне на отдел от ОГФ за отдаване за ползване 
чрез публичен търг 
                   11.Разни  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за определяне на отдел от ОГФ за 
ползване по тарифа на корен за местно население вносител Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене. 
                   Г-н Костин разясни, че  ежегодно се определят отдели от ОГФ да ползване 
по тарифа на корен за местно население, по цени, съгласно Наредбата за определянето 
на местните такси и цени на услуги на общината. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 84 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.2  от 
Закона за горите, чл.10 ал.2 т.1 и чл. 16 ал.1 т.1 от Наредбата за управление, 
стопанисване и ползване на земите и горите от ОГФ, Общинския съвет определя отдели 
120 „г” и 120 „д” от ОГФ, 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. 
 
   
 
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за  приемане на комплектован ЛФ и 
годишен план за ползване на дървесина през 2012 год. – вносител Ваньо Костин Кмет 
на Община Чупрене 
 
                   За да може да има ползване през годината от общинските гори, е 
необходимо приемане на коплектован лесфонд и годишен план за ползване на 
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дървесината, заяви г-н Костин, които материали следва да бъдат представени в РУГ 
Берковица. 
                   . 
                   Няма питания по предложението. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 85 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти, Общинският съвет Чупрене приема: 
                   1. Комплектован лесфонд за 2012 г.  
         2. Годишен план за ползване на дървесина през 2012 г. 
 
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за  доброволна делба на съсобствен имот 
на Община Чупрене и Потребителна кооперация „Доверие” с.Горни Лом – вносител 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението, като изтъкна, 
че има постигната споразумение с представители на Потребителна кооперация 
„Доверие” с.Горни Лом за делба на съсобствен имот, в който общината има дял 37,44 % 
В общинския съвет е постъпило писмо с решение на  Общото събрание на 
Потребителната кооперация за съгласие за извършване на доброволната делба. 
                   Отношение по предложението взеха: 
                   -г-н Младен Младенов – подкрепя предложението на кмета на общината; 
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                   -г-н Милчо Михайлов – дебатите по въпроса за уреждане на собствеността 
на общината с ПК „Доверие” Горни Лом текат от миналия мандат на общинския съвет. 
Подкрепя предложението за доброволната делба и уреждането на собствеността на 
общината. 
 
                   - г-н Костин – след  доброволната делба ще бъде извършен ремонт на 
сградния фонд, собственост на общината и същия ще се ползва от местното население. 
 
                   Няма други дебати по предложението. 
 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  
                   Поради допусната техническа грешка в докладната записка в частта „За 
уравнение на дяловете” т.2, становището на комисията не съответства с взетото 
решение. Да се чете за вярно: актуван с АОС 378/11.06.2012 год. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 86 
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.36 ал.1, т.1 от Закона за общинската 
собственост: 
 І.Общинския съвет разрешава делба на съсобствен имот – Двуетажна масивна 
сграда-ТЪРГОВСКА СГРАДА със застроена площ 480 кв.м.(четиристотин и осемдесет 
кв.м.) и разгърната застроена площ от 790 кв.м.(седемстотин и деветдесет кв.м.) с мазе 
от 384 /триста осемдесет и четири/ кв.м., построена 1966 г.находяща се в УПИ ХХХІV 
(тридесет и четири римско), кв.9 (девет) по регулационния план на с.Горни Лом, 
общ.Чупрене, обл.Видин, при следните дялове: 
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- 37.44% (тридесет и седем процента) ид.ч., или 37.44/100 за ОБЩИНА 
ЧУПРЕНЕ, съгласно АОС № 63 от 14.06.2004 г. 

-  62.56% (шестдесет и два и петдесет и шест процента) ид.ч., или 62.56/100 – ПК 
„ДОВЕРИЕ” с.Горни Лом. 

 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ получава в дял и става собственик на: 
1.Втори етаж от търговската сграда състоящ се от магазин с площ от 310 

кв.м./триста и десет кв.м./, с вход от югозапад. 
 
ПК „Доверие”става собственик на: 
1.Първи етаж от търговската сграда от 480 кв.м. състоящ се от стълбище от 

14.50 кв.м.(четиринадесет цяло и половин кв.м.), магазин с площ 51 кв.м. /петдесет 
и един/, с вход от югозапад, канцелария от 43.10 кв.м.(четиридесет и три цяло и 
десет кв.м.) и  складово помещение с площ 9.40 кв.м. /девет цяло и четиридесет 
кв.м./, с вход от север, коридор с площ от 5.60 кв.м./пет цяло и шестдесет кв.м./, 
санитарни възли с площ от 15.80 кв.м./петнадесет цяло и осемдесет кв.м./, пивница 
с площ 130.80 кв.м./сто и тридесет цяло и осемдесет кв.м./, кухня с площ 60.90 
кв.м./шестдесет цяло и деветдесет кв.м., тераса с площ 148.90 кв.м. 
/сто,четиридесет и осем цяло и деветдесет кв.м./ с вход от север. 

2.Подземен етаж състоящ се от мазета с площ от 384 кв.м. /триста, осемдесет 
и четири кв.м./ с вход от юг. 

 
За уравняване на дяловете:  
ПК „ДОВЕРИЕ” прехвърля безвъзмездно на Община Чупрене 
1.90 кв.м. от първи етаж на административна сграда – Кметство Горни Лом, 

находяща се в УПИ VІІІ с планоснимачен № 125, квартал 10 по регулационния план на 
с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин, състоящ се от стълби и фоайе от 21 кв.м., 
коридор от 24.20 кв.м., канцелария от 8,60 кв.м., канцелария от 20,90 кв.м. и склад от 
15,30 кв.м. с вход от юг, актуван с АОС 272/16.07.2008 год.   

2.40 кв.м. от първи етаж на административна сграда-Кметство Средогрив, 
находяща се в УПИ VІ с планоснимачен № 166, квартал 28а по регулационния план на 
с.Средогрив, общ.Чупрене, обл.Видин състоящ се от канцелария от 40 кв.м. с вход от 
запад, актуван с АОС 378/11.06.2012 год. 

ІІ.Упълномощава кмета на  Общината да сключи договор за доброволна делба. 
 

 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за съгласие за дарение на общински имот, 
находящ се по регулационния план на с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
                   Разяснението по тази точка важи и за т.5 от дневния ред. 
                   Г-н Костин  разясни на общинските съветници мотива за внесеното 
предложение за дарение на общинските имоти по регулацията на с.Средогрив: върху 
имотите има построени сгради, които са собственост на Потребителна кооперация 
с.Горни Лом, съответно прилежащ терен към казан за изваряване на ракия и прилежащ 
терен към фурна за хляб, които се ползват от местното население. 
                   По предложението няма дискусия.   
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                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 87 
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.8, чл.34 ал.4, и чл.35, ал.5 от Закона за 
общинската собственост и чл.44 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество: 
          1.Общинския съвет дава съгласието си да се дари общински имот  – УПИ 
V, кв.43 с площ 140,8 кв.м., прилежащ терен към казан за ракия - изваряване по 
регулационния план на с.Средогрив, актуван с АОС № 377 от 11.06.2012 г.,на ПК 
„Доверие” с.Горни Лом. 
           2. Упълномощава кмета на  Общината да сключи договор за дарение. 
 
 
 
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за съгласие за дарение на общински имот, 
находящ се по регулационния план на с.Средогрив – вносител Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
 
                   По предложението няма дискусия. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
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Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 88  
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.8, чл.34 ал.4, и чл.35, ал.5 от Закона за 
общинската собственост и чл.44 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество: 
           1.Общинския съвет дава съгласието си да се дари общински имот  – УПИ 
VІІІ с планоснимачен номер 166, кв.28а с площ 1252 кв.м., прилежащ терен към фурна 
за хляб по регулационния план на с.Средогрив, актуван с АОС № 308 от 01.06.2010 г., 
на ПК „Доверие” с.Горни Лом. 
           2. Упълномощава кмета на  Общината да сключи договор за дарение. 
 
 
 
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за  дофинансиране на държавна дейност 
„Други дейности по образованието” – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                
                   Г-н Костин подчерта, че средствата които получава общината под формата 
на субсидия за превоз на ученици, на база на утвърдени маршрутни разписания, са 
крайно недостатъчни и  са предназначени за цялостната издръжка на дейността, в т.ч. за 
заплати и осигурителни плащания на двамата шофьори. 
                   Няма дискусия по внесеното предложение. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
 
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                     

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
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Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 89 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, с цел извозване на децата от 
подготвителните групи в детските градини и на учениците от общообразователните 
училища на територията на общината за осигуряване на задължителния учебен процес,   
Общинският съвет разрешава да бъде дофинасирана със собствени средства издръжката 
на държавна дейност “Други дейности по образованието” в размер на  14 200 лв., в т.ч. 
за: 
                   Кметство Чупрене         8 000  лв. 
                   Кметство Горни Лом  6 200 лв., като средствата се осигурят от резерва за 
непредвидени и неотложни разходи. 
                   Задължава Кмета на общината да извърши актуализация по бюджета на 
дейността по съответните разходни параграфи, в зависимост от естеството и характера  
на разходите. 
 
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за предоставяне на временна финансова 
помощ – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин направи изложение за необходимостта от предоставяне на 
временна финансова помощ в размер на 2 000 лв., на Фондацията за осъществяване на 
дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Западна Стара планина – 
Копрен – Миджур”, където членува и Община Чупрене: за да започне Фондацията да 
развива дейността си, е необходимо предварително финансиране, като средства ще 
бъдат възстановени на общините след авансовото плащане по проекта. 
                   Отношение по предложението взеха: 
                   -г-н Богомил Станков уведоми, че ще има експерти по програмата, които ще 
консултират нашите участници; 
                   -г-н Костин заяви, че кандидатите по програмата трябва да имат ясна 
представа , да имат идея и виждания за това, какво искат да правят, в противен случай 
нещата не се получават; 
                   -г-н Милчо Михайлов, изтъкна, че е присъствал на първото учредително 
събрания на МИГ и докато другите общини имали ясната представа за това, какво 
смятат да правят, нашите представители не са били наясно по въпроса.  
                   Г-н Младен Младенов заключи, че от казаното по-горе е видно, че нашите 
хора не разбират добре дейността на тези програми. 
                   Няма други питания. 
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                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                     

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 90  

       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 2 000 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. 
 
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за финансиране участието на Община 
Чупрене в Проект „Младите хора срещу кризата „ в Община Acharnes, Атина, Гърция – 
вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   Община Чупрене участва в международен проект „Младите хора срещу 
кризата” в Община Acharnes, Атина, Гърция, с участие на младежки групи от България, 
Кипър, Италия и Румъния, заяви г-н Костин. Общината се е представила с осем  
младежи на възраст от 18 до 23 години. Финансовото участие на общината е поемане  
30 на сто от разходите за пътуването на нашите участниците в проекта. 
 
                   Отношение по предложението взеха: 
                   -г-н Богомил Станков – отговорник на групата, заяви, че участниците са 
направили  две презентации на тема „Екоземеделие” и „Зелен бизнес”. Участието и 
представянето на всички младежи е било на много добро ниво. 



 10

                   -г-н Милчо Михайлов сподели разказа на неговата внучка за участието и 
представянето в проекта с традиционните български ястия – боб, салата, баница и др. 
                   Няма въпроси по предложението. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                     

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 91 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене разрешава  
финансиране на 30 на сто от разходите за пътуване за участие в Проект „Младите хора 
срещу кризата” в Община  Acharnes, Атина, Гърция, в размер на 778,005 евро. 
  
 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за приемане на: 
                      - Актуализирана общинска програма за овладяване на популацията на 
безстопанствени кучета на територията на Община Чупрене2012 – 2015 год.; 
                      - Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Чупрене, 
вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин направи разяснение относно приемането на Актуализираната 
програма и Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на общината, като изтъкна, че проблема с безстопанствените кучета е 
навсякъде в страната. Като членове на Европейския съюз сме длъжни да спазваме 
всички приети директиви и да приведем нашите закони и наредби в съответствие с тях. 
                   Като начало, за изпълнение на предписанията, дадени от ветеринарно 
медицинските органи, общината е направила списъци на населението, с деклариране на 
броя на притежаваните кучета. В интерес на истината е, че броя на безстопанствените 
кучета е малък, но декларираните от собствениците кучета е доста голям. До края на 
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годината следва да се отреди терен за площадка и направи временен приют за 
безстопанствени кучета. 
                   Всичко това е свързано с финансови средства – строежа на временния 
приют, заплащане на ветеринарен лекар, гледач на кучетата и храна за тях, но това са 
законните изисквания, длъжни сме да ги изпълняваме и започнем този процес.  
                   Отношение по въпроса взеха: 
                   -г-н Георги Груев – изготвил проекта на предложените за разглеждане 
документи, който заяви, че проблема е много сериозен, не трябва да се подценява и е 
под наблюдение на прокуратурата – информации, сведения и т.н. В общината почти не 
съществуват „безстопанствени кучета”. Цялостния процеса по овладяване на 
популацията при безстопанствените кучетата е свързан с много средства, но общината е 
длъжна да спазва законовите разпоредби. 
                   -г-ца Мария Тодорова се интересува как ще се заплаща определената с 
Наредбата на общината „такса куче” от ромите, след като някои от тях нямат 
декларирани имоти и са неплатежоспособни. 
                   -г-н Младен Младенов заяви, че „Битието определя съзнанието”. Нашето 
битие, в сравнение с това на другите европейски страни е ниско и в никакъв случай не 
следва да се сравняваме с тях. Това важи и за начина на отглеждане на кучетата. 
                   - г-н Богомил Станков информира, че в близко време се очаква създаване на 
„Зоополиция”, която ще прави проверки по населените места. 
                   -г-н Милчо Михайлов подчерта, че на това заседание се дискутират 
текстовете на програмата и наредбата, които трябва да бъдат приети, а след това да се 
коментират приложението им и методите на работа. 
                   Няма други въпроси по внесеното предложение. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 – Младен Младенов 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 92 
                   На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.1 и ал.5 от Закона за защита 
на животните , Общински съвет – Чупрене  приема: 
                   1.Актуализирана  Общинска програма      за овладяване популацията на 
безстопанственикучета на  територията  на  община  Чупрене   2012  -  2015 
                   2.Наредба за овладяване популацията на безстопанствени кучета на 
територията на община Чупрене.   
 
 
 
                   Т.10 от дневния ред: . Предложение за  определяне на отдел от ОГФ за 
отдаване за ползване чрез публичен търг – вносител Ваньо Костин – Кмет на общината, 
който запозна общинските съветници с внесеното предложение. 
                   Няма дебати по предложението.  
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                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ №  93 

       1.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1  от 
ЗГ  Об Съвет  определя тарифите на корен за добив на прогнозно количество дървесина 
по отдели, както следва:  

Отдел 88  „в”-с. Горни Лом 
дървесен вид: бук 
 количество                     лв./м3 
 
Шел                                         27 м3                          100 лв. 
Трупи за бичене    439 м3                            50 лв. 
ОЗМ              243 м3                            30 лв. 
Средна                                      3 м3                            27 лв. 
Дребна                                    12 м3                            27 лв. 
Дърва/пл.м3/                         150 м3                           25 лв. 

 
Цените са без ДДС. 

 
Отдел 83  „с ”-с. Горни Лом 
дървесен вид: бук 
 количество                     лв./м3 
 
Шел                                          15 м3                           100 лв. 
Трупи за бичене    389 м3 50 лв. 
ОЗМ               167 м3                              30 лв. 
Средна                                     18 м3                             27 лв. 
Дребна                                       6 м3                             27 лв. 
Дърва/пл.м3/                           91 м3                             25 лв. 
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Цените са без ДДС. 
Отдел 82  „п”-с. Горни Лом 
дървесен вид: бук 
 количество                     лв./м3 
 
Трупи за бичене   149 м3                            50 лв. 
ОЗМ               99 м3                            30 лв. 
Средна                                     8 м3                             27 лв. 
Дребна                                     3 м3                             27 лв. 
Дърва/пл.м3/                         83 м3                             25 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 88 „в”  -  36 095 .00лв. 
 Отдел 83 „с”  -  28 883 .00лв. 
 Отдел 82 „п” –  12 792.00лв. 
 

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.11 от дневния ред: Разни 
                    г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с: 
                   - отговора до фирма „Еколония” ООД София, във връзка с техните 
претенции за намаляване такса „право но преминаване през общински имоти” и 
законността на определената такса; 
                   -обръщението на НАПОС, във връзка с намаляване на възнагражденията на 
общинските съветници, след промяната на Закона за държавния служител; 
                   -постъпилата молба от Николина Живкова Тодорова от с.Чупрене за 
отпускане на парична помощ за изследване. 
                   По повод молбата на г-жа Тодорова да се отговори, че общинските 
съветници са приели решение за не отпускане парични помощи, поради финансовото 
състояние на общината. На практика може да се постави кутия за дарение в 
Общинската администрация. 
                   Г-н Ваньо Костин – информира всички за предстоящия VІІ торлашки 
фолклорен събор и покани всички кметове и общински съветници да присъстват на 
него и се срещнат с населението. Събитието ще бъде отразено от телевизията и други 
медии. 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 12.10 ч. 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 


