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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

  

 

                    Днес 24.11.2017 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  

                    В заседанието взеха участие 11 съветника.                    

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

Търговище, Средогрив, Кметски наместник на с.Върбово и служители на общинска 

администрация. 

                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 

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

                     Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма. 

 

                     Гласували  11 съветника: 

                    „ЗА”                          – 11 гласа 

                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Заседанието протече при следния дневен ред: 

                   1.Предложение за откриване на процедура за закупуване на камион за 

дейности по благоустрояване на населените места от общината, поддръжка и зимно 

почистване на общинските пътища 

                   2.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи 

за 2017 год.    

                   3. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от 

резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 

разстройства», с адрес с.Върбово, ул. «Първа» № 65 на «Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства» 

                   4.  Предложение за Промяна наименованието на социалната услуга от 

резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 

разстройства», с адрес с.Долни Лом, ул. «Димитър Благоев» № 44,   на «Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства», 

                   5. Предложение за промяна наименованието на социалната услуга от 

резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост», с адрес с.Репляна ул. «Първа» № 16, на «Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост»  

                   6.Предложение за  промяна наименованието и капацитета на социалната 

услуга от резидентен тип «Защитено жилище за хора с психични разстройства» 

с.Чупрене, ул. «Асен Балкански» № 8,  на «Защитено жилище за лица с психични 

разстройства» 

                    7.Предложение относно извеждане от експлоатация на язовир „Върбово“, 

собственост на  община  Чупрене. 

                    8. Предложение относно извеждане от експлоатация на язовир  

„Търговище” /„Дедин дол“/, собственост на  община  Чупрене. 
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                    9.Предложение за одобряване за ползване на стояща маса дървесина за 2018 

год. от ОГФ.          

                    10. Разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 

                       Т.1. от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за 

закупуване на камион за дейности по благоустрояване на населените места от 

общината, поддръжка и зимно почистване на общинските пътища – вносител г-н Ваньо 

Костин – Кмет на Община   Чупрене. 

                       Господин Костин представи своето предложение и запозна общинсктие 

съветници с необходимостта от закупуване на камиона, който ще се използва за 

дейностите по благоустройството и комунално стопанство в общината, и поддръжката 

и зимното почиствана на общинските пътища. 

                       Отношение по предложението взеха: 

                       -г-н Цветан Николов изказа положително мнение за закупуване на 

камиона, като същия бъде пригоден и за снегопочистване на общинските пътища, а 

наличната друга техника да се използва за почистване на улиците в населените места; 

                        -г-н Георги Антов одобри закупуването на камиона и намерението да се 

закупи през следващата година и трактор за зимното поддържане на общинските 

пътища. 

                       Няма други питания.  

 

                       Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика с предложение за решение прочете г-жа Мая 

Йолкичова. 

 

                        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 „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

                                  

                                     



3 

 

                       

                       РЕШЕНИЕ № 262  
                       1.На основание чл.21 ал.1 т.8, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и 

чл.11 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет разрешава откриване на процедура за 

закупуване на камион на стойност 36 000 лв. /Тридесет и шест хиляди лв./ с ДДС за 

нуждите  на Община Чупрене за дейности, свързани с благоустрояването, поддръжката 

и зимното почистване на общинските пътища, и улиците в населените места на 

общината, при спазване на разпоредбите  на законодателството за обществените 

поръчки. 

                    2.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение. 

 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за закупуване на 

камиона, с който ще се извършват дейности по благоустрояването, поддръжката и 

участие в зимното почистване на общинските пътища, и улиците в населените места на 

общината. 

 

 

 

 

                         Т.2. от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък 

за капиталови разходи за 2017 год.  – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община   

Чупрене. 

                          Въпроси няма по предложението. 

                          Становище на комисия прочете г-жа Мая Йолкичова- Председател  на 

Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и 

енергетика. 

. 

                        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 „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 
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                    РЕШЕНИЕ № 263 

                    На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от Закона 

за публичните финанси Общинския съвет одобрява актуализирането на  поименния 

списък за капиталови разходи за 2017 год. на Община Чупрене, съгласно направеното 

предложение. 

 

                     МОТИВИ:  Общинския съвет дава съгласие за актуализиране на 

поименния списък за капиталови разходи за 2017 год., поради възникнали 

допълнителни работи по обектите и необходимост от придобиване на нови материални 

активи за нуждите на общината. 

 

 

 

                     Т.3. от дневния ред: Предложение за промяна наименованието на 

социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Върбово, ул. «Първа» № 65 на 

«Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства» - 

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

                    Господин Костин представи внесения материал, като подчерта, че 

промяната в наименованието на социалните услуги е в следствие на решение на МС. 

                    По предварително раздадения материал няма въпроси. 

                    Становище на комисия прочете г-жа Людмила Борисова - Председател на 

Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, 

туризъм и вероизповедание. 

  

                   Гласували 11 съветника: 

                   „ЗА”                          – 11 гласа 

                   „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

 

                  РЕШЕНИЕ № 264 

                  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36, ал.2, т.4,а . “гг”от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ Общинският 

съвет Община Чупрене 

       РЕШИ: 

 1.Променя наименованието на социалната услуга от резидентен тип «Център 

за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства», с адрес 

с. Върбово ул. «Първа» № 65 на «Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства», считано от 01.01.2018 г.  

 2.Възлага на Кмета на община Чупрене осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

  

 

 

                    Т.4. от дневния ред: Предложение за Промяна наименованието на 

социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с психични разстройства», с адрес с.Долни Лом, ул. «Димитър Благоев» 
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№ 44,   на «Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства» – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене. 

 

                    Господин Костин представи  внесения материал. 

                    Няма питания по внесения материал. 

                    Становище на комисия прочете г-жа Людмила Борисова - Председател на 

Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, 

туризъм и вероизповедание. 

                     

                     Гласували 11 съветника: 

                    „ЗА”                          – 11 гласа 

                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

  

 

                   РЕШЕНИЕ № 265 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36, ал.2, т.4, а. “гг”от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ Общинският 

съвет Община Чупрене 

           РЕШИ: 

     1.Променя наименованието на социалната услуга от резидентен тип 

«Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 

разстройства», с адрес с. Долни Лом ул. «Димитър Благоев» № 44 на «Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства», считано 

от 01.01.2018 г.  

     2.Възлага на Кмета на община Чупрене осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.    

 

     

 

                  Т.5. от дневния ред: Предложение за промяна наименованието на 

социалната услуга от резидентен тип «Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с умствена изостаналост», с адрес с.Репляна ул. «Първа» № 16, на 

«Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост» – 

вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене.     

                    Господин Костин представи на съветниците  внесения материал. 

                    Няма въпроси. 

                    Становище на комисия прочете г-жа Людмила Борисова - Председател на 

Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, 

туризъм и вероизповедание. 

 

                   Гласували 11 съветника: 

                   „ЗА”                          – 11 гласа 

                   „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                    РЕШЕНИЕ № 266 

                    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36, ал.2, т.4, б. “жж”от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ Общинският 

съвет Община Чупрене 

           РЕШИ: 

     1.Променя наименованието на социалната услуга от резидентен тип 

«Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост», с адрес с.Репляна ул. «Първа» № 16 на «Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост», считано от 01.01.2018 г.  

    2.Възлага на Кмета на община Чупрене осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

  

                   Т.6. от дневния ред: Предложение за  промяна наименованието и 

капацитета на социалната услуга от резидентен тип «Защитено жилище за хора с 

психични разстройства» с.Чупрене, ул. «Асен Балкански» № 8,  на «Защитено жилище 

за лица с психични разстройства» – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община 

Чупрене.  

                    Господин Костин представи на  внесения материал. 

                    Няма питания. 

                    Становище на комисия прочете г-жа Людмила Борисова - Председател на 

Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, 

туризъм и вероизповедание. 

 

                    Гласували 11 съветника: 

                   „ЗА”                          – 11 гласа 

                   „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

 

                     РЕШЕНИЕ № 267 

                     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18а, ал.1 от Закона за 

социално подпомагане; чл.36, ал.2, т.4, е. “аа” и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и §1, ал.1, т.27 от 

Допълнителни разпоредби на Правилника за прилагане на закона за социално 

подпомагане, Общинският съвет Община Чупрене: 

           РЕШИ: 

     1.Променя наименованието на социалната услуга от резидентен тип 

«Защитено жилище за хора с психични разстройства», с адрес с. Чупрене ул. «Асен 

Балкански» № 8 на «Защитено жилище за лица с психични разстройства», считано 

от 01.01.2018 г.  

     2. Дава съгласие за промяна капацитета на Защитено жилище за лица с 

психични разстройства от 10 места на 8 места, считано от 01.01.2018 г. 

    3.Възлага на Кмета на община Чупрене осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
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                   Т.7. от дневния ред: Предложение относно извеждане от експлоатация на 

язовир „Върбово“, собственост на  община  Чупрене. – вносител г-н Ваньо Костин – 

Кмет на община Чупрене.  

                    Господин Костин представи на съветниците  внесения материал и запозна 

със състоянието на язовирите на територията на общината, като подчерта, че при 

строежа им е даден срок за експлоатация 30 години, а са минали  60 години от строежа 

на същите, като не се използват за напояване повече от 20 години. Независимо, че 

общината почиства редовно язовирните стени и наблюдава състоянието на язовирите, 

има няколко предписания , едно от които е за бетониране на преливниците, за което са 

необходими много средства, с които общината не разполага. Язовир „Върбово” е с 

площ от 5 дка. и не е опасен, но язовир „Търговище – Дедин дол” е с площ 45 дка., 

намира над селото и независимо, че се изпуска периодически и при необходимост, 

представлява опасност за населението. 

                    Отношение по въпроса взеха: 

                    -г-н Георги Антов –  който каза, че проблема е много сложен. Всичко струва 

много пари, и на този етап не се знае, кое ще е по-добре да се направи – ремонта на 

язовира /бетониране на преливника/ или извеждането му от експлоатация; 

                    -г-н Иван Луков заяви, че язовирите не се използват от никого и предлага да 

се започне процедура по извеждане от експлоатация, стига да бъде получено 

разрешение за това, в противен случай ще следва изпълнение на предписанията. 

                     Няма други мнения и въпроси по внесения материал. 

                     Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Мария Тодорова. 

  

                    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 „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

                 РЕШЕНИЕ № 268 

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА  и  РазделV,чл.138 от Наредба 

за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние,  

 Общинския съвет разрешава да се изведе от експлоатация и ликвидира язовир  

„Върбово“ 
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                   Т.8. от дневния ред: Предложение относно извеждане от експлоатация на 

язовир  „Търговище” /„Дедин дол“/, собственост на  община  Чупрене – вносител г-н 

Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене. 

                  Поради това, че т.7 и т.8 от дневния ред са с еднакви предложения, 

разясненията и дискусията по двете се проведе при разглеждането на т.7. 

                    Няма питания по материала.  

                    Становище прочете г-жа Мария Тодорова – член на Комисията по 

земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове  

 

                   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 „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 269 

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА  и  РазделV,чл.138 от 

Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние,  

             Общинския съвет разрешава да се изведе от експлоатация и ликвидира язовир  

„Търговище“. 

 

 

 

                   Т.9. от дневния ред:  Предложение за одобряване за ползване на стояща 

маса дървесина за 2018 год. от ОГФ. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община 

Чупрене.         

                    Господин Костин представи на съветниците  внесения материал. 

                    По предварително раздадения материал няма въпроси. 

                    Становище на комисия прочете г-жа Мария Тодорова – член на Комисията 

по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове 

 

                     Гласували 11 съветника: 
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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 „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

  

                     РЕШЕНИЕ № 270 

                     На основание  чл.21 ал1 т.8 от ЗМСМА, чл.111 от ЗГ, 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 и чл.28 ал.1 от Наредбата за управление на ОГТ в Община Чупрене 

Общинският съвет да одобри ползването в размер 2550 м3 стояща маса  дървесина, 

което е КЛФ за 2018 год. 

 

 

                   Т.10. от дневния ред: Разни 

                     

                    Г-н Богомил Станков даде думата на общинските съветници, кметове и 

други присъстващи за изказване на мнение, питания и въпроси, поставени от 

гражданите пред общинските съветници за решаване:    

                   -г-н Георги Георгиев -  уведоми за авария на ВиК  мрежата в с. Горни Лом, 

за която месеци наред се уведомява ВиК дружеството и все още проблема не е 

разрешен; 

                   -г-н Иван Луков – предложи да се направи референдум на територията на 

общината –  населението да спре плащането на сметките си към ВиК, за да се обърне 

внимание на проблемите с питейната вода в общината; 

                    -г-н Ваньо Костин отговори и запозна съветниците и присъстващите:  

                      * относно проблема с ВиК дружеството, за многократно  подаваните 

сигнали – без резултат; 

                      * за писмото и снимковия материал до Министъра на околната среда и 

водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, относно 

необходимостта от реконструкция на главен довеждащ водопровод от 

водоснабдителната група „Репляна – Чупрене” и изграждане на пречиствателни 

съоръжения, и проведената среща - все още без отговор за решаване на проблема; 

                      *за положителното становище и екологичната оценка на РИОСВ Монтана 

при изграждането на Туристическа и ски-зона „Миджур” и обжалване на същата от 

екозащитниците;  
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                      *за освобождаване от работа на служителите в пенсионна възраст от 

всички дейности и звена в общината, и разпределение на работата между останалите; 

                       * за внасяне на предложения от кметовете по села, във връзка със 

съставяне на бюджета за 2018 год.; 

                       *за придобиване на общинска собственост - закупуване на сгради, 

собственост на кооперация Чупрене и Горни Лом; 

                       *за обзавеждане на свободните стаи в сградите на кметствата; 

                       *за неотложния ремонт на покрива на сградата на Кметство Горни Лом; 

                       *идея за създаване на общинско предприятие по горите;. 

                       *идея за учредяване на сдружение с нестопанска дейност в обществена 

полза. 

 

                     Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11:15 часа. 

 

 

 

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

                               / Здр. Доцинска/                                                              / Б. Станков/  


