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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№10 

 

 

Днес 29.05.2020 год. от 09.30 часа в Големия салон на читалище „Хр. Ботев“, 
с.Чупрене се проведе десетото редовно заседание на Общински съвет - Чупрене. 

В заседанието взеха участие 11 общински съветници. 

На заседанието присъстват: кметът и зам.-кметът на общината, кмет на кметство 
Горни Лом, кметски наместници на селата Върбово, Търговище, Репляна, Средогрив и 
Долни Лом, граждани на общината. 

Заседанието е ръководено от Иван Весков Велков – Председател на Общинския 
съвет, който откри заседанието. 

Председателят на ОбС - Г-н Велков прочете точките от дневния ред и предложи на 
съветниците да гласуват: 

 
Гласували 11 съветника: 
„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА“. 
 
Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – 

общинска собственост – автобус РАФ 2203, с регистрационен №ВН2237ВН; 
2. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – 

общинска собственост – автобус УАЗ 452А, с регистрационен №ВН2074ВН; 
3. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – 

общинска собственост – товарен автомобил ГАЗ-53, самосвал, с регистрационен 
№ВН2867; 

4. Предложение откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска 
собственост – товарен автомобил ГАЗ–53, сметосъбирач, с регистрационен №ВН2317ВН; 

5. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – 
общинска собственост - лек автомобил Мерцедес Вито, с регистрационен №ВН0307ВТ; 

6. Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост РАФ 2203, с 
регистрационен №ВН1537ВА; 

7. Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост леко 
автомобил УАЗ 452 В, с регистрационен №ВН1023ВН; 

8. Предложение за закупуване на GPS – системи за МПС и строителни машини, 
собственост на Община Чупрене; 

9. Предложение за преместване на паметник на загиналите във войните в местност 
,,Крушие”, намиращ се в двора на Младежки дом – Чупрене; 

10. Предложение за демонтиране на дървеният навес, намиращ се на ул.,,Асен 
Балкански“ №55 (площада на с. Чупрене); 

11. Предложение за домуването на служебни автомобили на Община Чупрене в 
извънработно време; 

12. Предложение за връщането на училищен автобус собственост на Община 
Чупрене, който е отдаден на Община Белоградчик без решение на общински съвет; 
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13. Предложение за спирането на училищните автобуси, собственост на община 
Чупрене, извършващи нерегламентиран транспорт по линиите: Чупрене–Белоградчик–
Чупрене и Горни Лом–Чупрене–Горни Лом; 

14. Разни 
 

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

Т. 1 от дневния ред: 

Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска 
собственост – автобус РАФ 2203. Вносител г-н Анжело Добричов – кмет на Община 
Чупрене.  

Г-н Велков даде думата на г-н Добричов за кратко разяснение по т.1, който запозна 
присъстващите с необходимостта от продажба на част от автопарка на общината, тъй като 
някои автомобили не са ползвани от години и имат нужда от сериозни ремонти и 
поддръжка. Оценени са от лицензиран оценител, някои от тях вече са предлагани на 
търгове, но не са се явили купувачи. 

Питания няма. 
Становището на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава 
Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №59 

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.36, ал.2, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава 
откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на автобус 
РАФ 2203, година на първоначална регистрация 1995г., с регистрационен №ВН2237ВН, 
рама 267592, двигател №127942, с начална тръжна цена 1310.00 лв. с ДДС, като делегира 
права на Кмета на общината за провеждането на публичния търг при условията и по реда 
на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество.” 
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Т. 2 от дневния ред: 

Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска 
собственост – автобус УАЗ 452 А. Предложението е внесено от г-н Добричов, който даде 
кратки обяснения по него. 

Няма питания към вносителя. 
Становището на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава 
Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №60 

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.36, ал.2, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава 
откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на автобус 
УАЗ 452 А, година на първоначална регистрация 1995г., с регистрационен №ВН2074ВН, 
рама R0278943, двигател №112766, с начална тръжна цена 2190.00 лв. с ДДС, като 
делегира права на Кмета на общината за провеждането на публичния търг при условията и 
по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество.” 

Т. 3 от дневния ред: 

Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска 
собственост – автомобил ГАЗ-53. Вносител на предложението е г-н Анжело Добричов – 
кмет на община Чупрене. 

Няма питания и дебати по внесеното предложение. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 

собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-
жа Велислава Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №61 

„На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.36, ал.2 т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава откриването на 
процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на товарен автомобил „ГАЗ–
53”, самосвал, година на първоначална регистрация 1989г., с регистрационен 
№ВН2867ВН, рама 62752, двигател №53M78850M89, с начална тръжна цена 1530.00 лв. с 
ДДС, като делегира права на Кмета на общината за провеждането на публичния търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.” 

Т. 4 от дневния ред: 

Предложение откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска 
собственост – товарен автомобил ГАЗ–53, сметосъбирач. Предложението е на кмета на 
община Чупрене. 

Няма питания и дебати по предложението. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 

собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-
жа Велислава Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
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„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №62 

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.36, ал.2 т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава откриването на 
процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на специален автомобил 
„ГАЗ–53”, сметосъбирач, година на първоначална регистрация 1989г., с регистрационен 
№ВН2317ВН, рама 63186, двигател №112766, с начална тръжна цена 1500.00 лв. с ДДС, 
като делегира права на Кмета на общината за провеждането на публичния търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.”   

Т. 5 от дневния ред: 

Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска 
собственост - лек автомобил Мерцедес Вито. Вносител е кмета на община Чупрене г-н 
Анжело Добричов. 

Няма дебати и питания. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 

собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-
жа Велислава Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №63 

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.36, ал.2 т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава откриването на 
процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на лек автомобил Мерцедес 
Вито, година на първоначална регистрация 2000г., с регистрационен №ВН0307ВТ, рама 
VSA63809413287810, двигател №61198050118161, с начална тръжна цена 2335.00 лв. с 
ДДС, като делегира права на Кмета на общината за провеждането на публичния търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.” 
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Т. 6 от дневния ред: 

Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост  РАФ 2203”, с 
регистрационен номер ВН 1537 ВА, внесено от г-н Анжело Добричов. 

Няма питания. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 

собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-
жа Велислава Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №64 

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.36, ал.2, т.5 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава да бъде 
бракуван по реда на Закона за счетоводство, като негоден за употреба и предаден за скрап 
МПС, собственост на Община Чупрене, както следва: 

Автобус „РАФ 2203”, година на първоначална регистрация 1983г., с 
регистрационен номер ВН 1537 ВА, рама 82202, двигател 121499. 

Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички определени действия в 
изпълнение на горното решение.” 

Т. 7 от дневния ред: 

Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост  лек 
автомобил УАЗ 452 В, с регистрационен номер ВН 1023 ВН. Вносител на предложението 
е кметът на община Чупрене. 

Няма питания. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 

собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-
жа Велислава Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №65 

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.36, ал.2, т.5 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава да бъде 
бракуван по реда на Закона за счетоводство, като негоден за употреба и предаден за скрап 
МПС, собственост на Община Чупрене, както следва: 

Лек автомобил „УАЗ 452 В”, година на първоначална регистрация 1992г., с 
регистрационен номер ВН 1023 ВН, рама 330300H0164557, двигател 41780020807644. 

Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички определени действия в 
изпълнение на горното решение.” 

Т. 8 от дневния ред: 

Предложение за закупуване на GPS–системи за МПС и строителни машини, 
собственост на Община Чупрене. Вносител г-н Иван Велков – председател на ОбС. Той 
направи уточнение, че подобно предложение е внасяно за разглеждане в предишни 
мандати. 

Има дебати: 
Г-н Даньо Антов: „След като е имало такова предложение в минали мандати защо 

не е направено нищо по въпроса?” 
Г-н Иван Велков: „Дал съм устна информация на зам.-кмета - г-жа Тодорова още в 

началото на нашия мандат за оферти от 2 фирми. Има подробно упътване за работата на 
тези системи както и цени на устройствата и поддръжката. Съжалявам, че я няма в 
залата.” 

Г-н Цветан Николов: „Мога да дам подробна информация как действат тези 
системи – може да се следи гориво, километри, моточаса и друг контрол…” 

Г-н Иван Велков: „Живеем в 21-ви век. Всички съвременни фирми имат такива 
системи за контрол на разход на горива и др.” 

Г-н Илиян Тонин: „С GPS ще се контролира разхода на гориво, но как ще се 
контролира количеството на горивата там, където се съхраняват?” 

Г-н Иван Велков: „Направих запитване за ведомствена бензиностанция към 
противопожарната служба в Белоградчик, от където са издали разрешение за цистерна. 
Насочих въпроса и към РИОСВ Монтана, които също не са против. Намерих фирма, която 
предоставя по-евтини горива и цистерни. Ако вземем 9-тонна цистерна можем да 
спестим.” 

Г-н Цветан Николов: „В нашата фирма има възможност с GPS да се следи и колко 
гориво се зарежда в автомобила”. 
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Г-н Анжело Добричов: „Уважаеми госпожи и господа съветници и гости, наистина 
е хубаво всичко това, но имате ли представа от къде да дойдат парите, с които да закупим 
всички тези предложени от Вас неща?” 

Г-н Цветан Николов: „От продажбите на автомобилите, на дърва от общинската 
гора.” 

Г-н Иван Велков: „Има възможност за плащане, като се направят сметките, ще се 
избият парите”. 

Няма повече дебати. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 

собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-
жа Велислава Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №66 

„На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, 
Общински съвет Чупрене приема решение да бъдат закупени GPS–системи за 
лекотоварните, тежкотоварните и строителни машини, собственост на Община Чупрене, 
които да контролират работния процес и техния горивен разход.  

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене счита, че така ще бъде оптимизирана 
работата на служебната техника, както и ще се намалят разходите за консумативи.” 

Т. 9 от дневния ред: 

Предложение за преместване на паметник на загиналите във войните в местност 
,,Крушие”, намиращ се в двора на Младежки дом – Чупрене. Предложението е внесено от 
г-н Иван Велков, който даде думата на г-н Богомил Станков – инициатор на искането за 
включване на въпроса в дневния ред. 

Г-н Станков уточни, че искането за преместване на паметника, е по повод 
желанието на много жители на с.Чупрене. Той изтъкна, че сега паметникът е на място, 
където никой не ходи, а навремето е бил в центъра на селото. Според жителите и близките 
на загиналите в с.Чупрене мястото на паметника е отново в центъра на населеното място – 
фонтана пред жилищния блок. Г-жа Велислава Вълчинова попита, дали решаването на 
подобен въпрос е от компетенцията та общинския съвети дали не трябва да се съгласува с 
Министерство на културата или друга институция. На това място в дебата се включи г-н 
Даньо Антов, който категорично уточни, че военните паметници са под 
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институционалната егида на Министерство на отбраната. Трябва много внимателно да се 
проучат нещата и тогава да се предприемат съответните мерки. Не е редно общински 
съвет да се произнася с решения по въпроси, които не са от неговата компетенция. Той 
предложи да се допълни текста на Решението с израза :”да се започне процедура за 
възможността за преместване на:паметника”, след съгласуване със съответните 
институции и специалисти.” 

Г-н Анжело Добричов също взе отношение по въпроса като подкрепи мнението на 
г-н Антов за сериозно проучване от експерти и подготовка за евентуално преместване на 
паметника. Той изрази съгласие, че желанието на живущите в с.Чупрене също трябва да се 
вземе под внимание – чрез референдум или общоселско събрание, или под някаква друга 
форма, която позволява законът. 

Г-жа Вълчинова: „Хората, които искат преместването на паметника могат да 
направят подписка или инициативен комитет“. 

Г-н Станков: „Да, съгласен съм, че трябва да се направи общо събрание за мнение 
от населението и тогава да се предприемат съответните постъпки.“ 

Г-н Даньо Антов: „Отпочване на процедура за „възможността“ паметникът да бъде 
преместен. Конструктор, архитект и т.н. да се произнесат.“ 

Г-н Димитър Димитров (жител на Г.Лом): „Аз до сега не чух от общинските 
съветници предложения за увеличаване на приходите, а само предложения за разходи. Г-
жи и г-да съветници, имате ли представа какви средства трябва да се плащат? До сега само 
за разходи говорите. Ние всички трябва да плащаме тези разходи, това натоварва нас като 
граждани на тая община!“ 

Поради направеното допълнение от г-н Антов, с израза „да се задвижи процедура 
за възможността за преместване на паметника”, Решението на ОбС е различно от 
предложението и първоначалното становището за Проект на решение на Комисията по 
земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 

Становището на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове, с промени в първоначалния текст, прочете г-жа 
Вълчинова – председател. 

Г-н Иван Велков се съгласи да се нанесат необходимите поправки в Протокола и 
проекта за решение се гласува с направените изменения, както следва: 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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РЕШЕНИЕ №67 

„На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински 
съвет Чупрене приема решение да се задвижи процедура за възможността паметникът на 
загиналите във войните жители на с.Чупрене, находящ се в местност ,,Крушие”, да бъде 
преместен на ул.,,Асен Балкански” №47. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене счита, че достойното място на този 
паметник е близо до населението, каквото е предложеното място.” 

Т. 10 от дневния ред: 

Предложение за демонтиране на дървеният навес, намиращ се на ул.,,Асен 
Балкански“ №55 (площада на с. Чупрене). Вносител – г-н Иван Велков. 

Проведоха се дебати по така внесеното предложение: 
Г-н Иван Велков съобщи, че мотивите са на база предишни предложения по 

въпроса, направени от г-н Богомил Станков. 
Г-н Богомил Станков: „Предложението ми е от предишния общински съвет и 

считам, че навесът е опасен“. 
Г-н Даньо Антов: „Уговорката беше, че след Торлашкия събор Ще бъде 

демонтиран навесът, но тогава нямаше Covid и никой не е предполагал, че Събор няма да 
има. Съгласен съм, че има потенциална опасност и би било редно да се демонтира този 
навес, а когато се наложи да се сглоби.“ 

Г-н Илиян Тонин изказа мнение, че ако навесът се демонтира, трудно вече би се 
монтирал отново. Трябват доста средства за нови материали и работници. 

Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 
собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Вълчинова – 
председател. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №68 

„На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински 
съвет Чупрене приема решение: Дървен навес собственост на Община Чупрене, монтиран 
и намиращ се на площада с.Чупрене, да бъде демонтиран и съхраняван в общински склад, 
като при нужда да бъде монтиран и ползван по предназначение. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене счита, че по този начин ще се съхрани и ще 
се ползва за по-дълго време навесът.” 
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Т. 11 от дневния ред: 

Предложение за домуването на служебни автомобили на Община Чупрене в 
извънработно време, внесено за разглеждане от председателя на Общински съвет – 
Чупрене, който даде думата на г-жа Ранчинска за кратки разяснения и мотиви. Според нея 
това би допринесло за намаляване разходите на общината. 

Има дебати и питания. 
Г-н Добричов – кмет на община Чупрене направи питане, ако шофьор на 

служебния автомобил трябва всяка сутрин да тръгва от Чупрене за Горни Лом и съответно 
вечер - от Горни Лом за Чупрене това няма ли да е двойно увеличение на разходите? 

Г-н Даньо Антов: „Реагирам, защото до сега служебните автомобили са се ползвали 
по същия начин, а реакции не е имало. Сред нас има общински съветници, които са от 
предишни мандати, но досега не са повдигали подобни въпроси или трябва да си 
приемаме някакви решения и да си ги гласуваме, без да обсъждаме?!“ 

Г-жа Вълчинова вметна, че щом ще има GPS то лесно ще се проследява кой къде 
ходи и съответните разходи. 

Г-н Дабричов: „Кметът издава заповед за движението и местодомуването на 
служебните автомобили, но често се налага да пътувам по служебни въпроси сутрин рано 
или вечер късно – извън рамките на работното време. Моля да ми обясните, г-жо 
Ранчинска, къде трябва да прочета как кмета издава заповед сам на себе си, тъй като това 
е визирано в предложението Ви? Аз не можах да се ориентирам в кой закон го пише.“ 

Г-н Иван Велков: „Юристът на общината е съгласувал решението“. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 

собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове прочете председателят й г-жа 
Вълчинова. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 6 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 1 глас 
„ПРОТИВ” – 4 гласа 
Предложението се приема с 6 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №69 

„На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински 
съвет Чупрене приема решение: служебни автомобили с номера: ВН 2834 АК, ВН 7373 ВТ 
и ВН 7539 ВТ да бъдат използвани единствено и само по време на работния ден, през 
останалото време парк домуването им да бъде на ул.Асен Балкански №55. При 
извънредни случаи за изпълняване на служебни задължения, извън работно време, същите 
да бъдат отпускани само със заповед от кмета на общината. 
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МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене счита, че по този начин ще се намалят 
разходите за консумативи на служебните автомобили.” 

Т. 12 от дневния ред: 

Предложение за връщането на училищен автобус, собственост на Община Чупрене, 
който е отдаден на Община Белоградчик без решение на общински съвет. Вносител – г-н 
Иван Велков, председател на Общински съвет Чупрене. 

Г-н Велков се обоснова, че е внесъл за разглеждане това предложение, тъй като на 
предишно заседание на ОбС г-н Богомил Станков е направил питане, но не е получил 
отговор до този момент. 

Г-н Добричов потвърди, че автобусът е даден на Община Белоградчик без решение 
на Общински съвет Чупрене, но това е станало преди да встъпи в длъжност. Кметът на 
Белоградчик е съгласен да върне автобуса, но при това положение децата от община 
Чупрене няма как да ходят на училище до учебните заведения в Белоградчик. Вярно е, че 
автобусът е отдаден без дивиденти, но пък няма разходи за горива, заплати, застраховки, 
винетки и текущи ремонти, които нашата община не може да си позволи и това всъщност 
е икономия на бюджетни средства. Преди това същият този автобус е стоял почти две 
години без да се използва, тъй като е имал нужда от ремонт, а община Белоградчик са го 
отремонтирали за собствена сметка. На този етап между кметовете на община Чупрене и 
община Белоградчик има споразумение автобусът да се ползва до края на учебната 
година, която скоро приключва. 

Г-н Велков: „Когато г-н Станков повдигна въпроса, не сме искали да го върнем, а 
да се оформи законово с Решение на ОбС.“ 

Г-н Богомил Станков: „Не знам защо се коментира този въпрос – трябва да има 
решение на Общинския съвет. Това е закона.“ 

Г-н Даньо Антов: „Според мен трябва да се преформулира Решението – да се 
отдаде под наем на община Белоградчик, а не да се връща автобуса в Чупрене. Да се види 
техническото състояние и да се гласува решение от ОбС Чупрене.“ 

Г-н Иван Велков: „Да го отдадем по надлежния начин – с приемо-предавателен 
протокол.“ 

Г-жа Ленка Суйкова: „Не дискриминираме ли нашето училище като се извозват 
децата ни за белоградчишките училища?“ 

Г-н Анжело Добричов: „Няма как да дискриминираме нашите училища, защото 
тези деца учат в средни учебни заведения, а в нашата община те са само до 7-ми клас.“ 

Г-жа Радостина Ранчинска: „Аз разбрах, че нашият автобус не вози нашите деца, а 
от други села.“ 

Г-ж Мария Тодорова: „В Япония, дори само за 1 дете се поддържа влакова 
спирка...“ 

Г-жа Велислава Вълчинова: „Не съм съгласна с формулировката на решението, от 
други ден започват изпитите. Кой ще вози тези деца до училище?“ 

Г-н Иван Велков: „Връщаме автобуса за един ден, вземаме решение и с приемо-
предавателен протокол го даваме пак на Белоградчик. Техниците ще го огледат.“ 

Г-н Илиян Тонин: „Трябва да са наясно в Белоградчик, че автобусът се взема за 
кратко и се връща...“ 

Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 
собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Вълчинова – 
председател. 

Гласували 11 съветника: 

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

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

„ЗА” - 11 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №70 

„На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински 
съвет Чупрене приема решение: Училищният автобус, собственост на Община Чупрене, 
предоставен за ползване от Община Белоградчик за извозване на ученици, да бъде върнат 
на Община Чупрене в 7-дневен срок от влизане в сила на решението.” 

Т. 13 от дневния ред: 

Предложение за спирането на училищните автобуси, собственост на община 
Чупрене, извършващи нерегламентиран транспорт по линиите: Чупрене–Белоградчик–
Чупрене и Горни Лом–Чупрене–Горни Лом. 

Отношение по предложението взе г-н Цветан Николов, който каза, че многократно 
през годините, в които е бил общински съветник, е поставял този въпрос. Той се 
мотивира, че това би допринесло за икономия на средства. 

Г-жа Велислава Вълчинова попита защо, след като автобусите са общинска 
собственост и кметът на общината има задължението да ги управлява, трябва да се 
разглежда подобно предложение. Г-н Цветан Николов отговори, че автобусите трябва да 
се използват по предназначение, а не да превозват по 3-ма човека. 

Г-жа Ленка Суйкова също се включи в дебата, изтъквайки че в нашата община 
общественият транспорт е проблемен, не всеки има собствена кола или шофьорска 
книжка и едно такова решение би довело до затруднение за пътуващите служители и 
учители, които идват на работа от Белоградчик. Тя изказа мнение, че общинският превоз 
не трябва да се спира, ако може да се предвиди някаква такса от пътуващите да се 
заплаща. 

Г-н Николов отвърна, че общината няма задължение да осигурява транспорт на 
служителите си от работното място до дома им и обратно. Не се контролира кой и в 
качеството си на какъв пътува. Това ще икономиса общински средства. 

Г-н Анжело Добричов отговори, че според Кодекса на труда работодателите имат 
право да осигуряват на работниците и служителите транспортно обслужване от 
местоживеенето и местоработата и обратно. 

Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска 
собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Вълчинова – 
председател. 

Гласували 11 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков „ЗА” 



14 

 

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

„ЗА” - 6 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 1 глас 
„ПРОТИВ” – 4 гласа 
Предложението се приема с 6 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №71 

„На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински 
съвет Чупрене приема решение: Да се прекрати извършването на транспорт с училищните 
автобуси, собственост на община Чупрене, по линиите: Чупрене–Белоградчик–Чупрене и 
Горни Лом–Чупрене–Горни Лом. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене счита, че по този начин ще се оздрави 
финансовото състояние на общ. Чупрене и неправомерната им употреба извън работно 
време.” 

Т. 14 от дневния ред: 

Разни. 

Г-н Богомил Станков се обърна към кмета на общината със следните въпроси: 
1. Канавките и пространствата около платното за движение по общинските пътища 

дали ще се почистват, тъй като твърде много са обрасли с треви и друга растителност? 
2. По повод различни пътуващи търговци, които идват да продават стоки в 

определени дни в с.Чупрене, дали се събират такси? Все пак това е приход за общината. 
3. В районите на Средогрив, Протопопинци и Върбово се наблюдава заграждане на 

площи с електропастир, в които влизат и общински имоти, дали ползвателите заплащат 
някакъв наем? 

4. Спазва ли се работното време от служителите в Общинска администрация? 
5. В горния край на Чупрене има чешма, която не работи от доста време – има ли 

намерение Общината да я пусне в действие? 
6. Чешма в с.Репляна – нуждае се от ремонт и съответно дали ще се предприемат 

стъпки в тази насока? 
7. За всички жители на общината са проблем безстопанствените коне. Направени 

ли са срещи със собствениците им и предприети ли са мерки за намаляване на щетите? 
8. Живущи във Върбово питат дали ще се проведе футболния турнир тази година, 

тъй като има желаещи, а няма официална информация. 
9. На следващото заседание на ОбС да се даде ясен отговор за дървата за 

населението. Хората се интересуват дали задавам техните въпроси, като ще качвам 
протоколите от заседанията на видно място! Да се види, че са отправени питания към 
кмета. 

Г-жа Биляна Николова (жител на Чупрене): Г-н Илиян Тонин плаща ли някакъв 
наем за ползването на стопанския двор? 

Г-н Иван Велков: Какво се случва с ремонта на здравната служба в с.Горни Лом, 
гробищния парк в Чупрене и посетителския център в с.Долни Лом. 

Г-н Анжело Добричов последователно даде следните отговори: 
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1. Да, имаме предвид ситуацията и ще се опитаме да почистим и окосим покрай 
пътя. 

2. До сега никога не е събирана такса от улични търговци, поради вероятността те 
да се откажат и да не идват в Чупрене, а все пак хората имат нужда от стоките им, но не е 
проблем да се предприемат стъпки. 

3. Относно заградени общински земи - за сега още не са взети мерки, тъй като 
общинският GPS за определяне на координати се намира в лесничея и към момента не са 
уточнени размерите на площите и съответно определени наемите. 

4. Относно работното време ще се разговаря със служителите в Администрацията 
на общината. 

5. Чешмата в с.Чупрене ще се оправи. 
6. За чешмата в с.Репляна са взети мерки и се работи. 
7. Зам.-кметът – г-жа Мария Тодорова отговори, че са направени срещи със 

собствениците на коне, уведомени са и писмено, че ако не си регистрират конете и не ги 
чипират, ще последва конфискация на животните. Дадени са им разяснения и относно 
обособени общински територии за паша на животните. 

8. Футболните турнири не са провеждани отдавна и игрищата са в лошо състояние. 
Налага се доста сериозна подготовка, а към настоящия момент липсват общински 
работници (изтекли програми и проекти), които да се погрижат за почистването на 
терените и за сега не се очертава да има турнири. 

9. Лесовъдът има ангажимент за оглед, договорили сме се и до седмица ще имаме 
отговор. 

На въпроса на г-жа Николова отговори г-н Илиян Тонин, който каза, че е направил 
отдавна запитване за закупуване на част от стопанския двор, но по една или друга 
причина все още няма изготвени документи от страна на отдел Общинска собственост. 

На въпроса за ремонта на здравната служба в с.Горни Лом и другите общински 
обекти, както и недоволството от някои общински съветници, че ремонтите не отговарят 
на изискванията г-н Добричов прочете писмо от името на собственика фирмата, за среща с 
представителите на местната власт на 01.06.2020г. 

Г-н Иван Велков отново взе думата по повод извършените ремонтни дейности на 
няколко общински сгради. Той изказа недоволство от фирмата-изпълнител и даде 
примери за лошо изпълнение на покрива на здравната служба в Горни Лом, покрива на 
ритуалната сграда в гробищния парк в Чупрене, както и покрива на посетителския център 
в Долни Лом. Според него в КСС са описани едни материали, а са вложени други. 
Записани са дейности, които трябва да се извършат, а не са извършени. Г-н Велков е 
изключително недоволен от начина на изпълнение на ремонта в лекарския кабинет в 
Горни Лом и съобщи, че е извикал експерти – вещи лица, които са подкрепили 
констатациите му. Той смята, че има източване на средства и общинското ръководство 
трябва сериозно да контролира качеството на извършваните ремонтни дейности. По повод 
исканията за информация от Общинска администрация, за начина на изразходване на 
средствата, е получен отговор, че има класифицирана информация и същевременно е 
качена и на сайта на общината. В тази връзка г-н Илиян Тонин попита дали помещенията 
на лекарския кабинет влизат в договора за ремонтни дейности. 

Г-н Иван Велков: „Ето го договора... Ремонтът трябва да е по ЗОП“. 
Г-н Димитър Димитров (жител на Г.Лом): „Извършването на ремонти трябва да се 

гласува, за това сте избрани. Защо не сте проверили плановете? Приет ли е обектът? 
Когато стойността на ремонта е над 50000лв. е по ЗОП. Ако искате да работи добре 
общината – трябва да има разговори между кмет и общински съвет! Всичко е възможно да 
се постига с разговори, да се търсят и приходи, освен разходите, които до сега видяхме в 
предложенията на общинския съвет. Като спрете автобусите какво се случва тогава – 
знаете, че е глад за специалисти... Няма от къде да се намерят квалифицирани 
специалисти, липсват не само в нашата община.“ 
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Г-н Иван Велков: „Нека кмета излезе с предложение - може да се направят карти на 
пътуващите служители.“ 

Г-н Адриян Маринов изказа благодарност за упреците, забележките и пожеланията, 
които отправят гражданите на общината към общинските съветници. Той изрази 
недоволството си от отсъствието на г-н Добричов, който напусна по-рано заседанието, 
към когото е имал въпрос за възможността за поставяне на „легнали полицаи“ във 
Върбово. Според него кметът не се интересува от работата си в общината. Г-н Велков го 
подкрепи с думите „Явно кметът не се интересува от работата в общината... Информиран 
е предварително, а не остана до края на заседанието. Аз също съм поставял въпроса за 
т.нар. “легнали полицаи“ още през октомври м.г., но досега не съм получил отговор. Като 
нямаме заинтересувани ръководители ще трябва всичко да минава през Общинския 
съвет!“ 

Г-н Младен Георгиев – кметски наместник на с.Върбово изрази недоволство, че не 
му е дадена думата за вземане на отношение по въпроса за спиране на общинския автобус, 
а чак в точка Разни от дневния ред, когато вече е взето съответното Решение от 
общинските съветници. 

Г-жа Валентина Филипова – кметски наместник на с.Търговище също има питане 
относно поставяне на ограничители за скоростта по главната улица на селото, на което г-н 
Велков повтори, че е задавал въпроса пред г-н Джунински, но няма отговор! 

В края на заседанието г-н Велков подкани всички общински съветници да 
предоставят снимки за изработването на служебните им карти. 

След изчерпване на дневния ред г-н Велков благодари на присъстващите и 
заседанието беше закрито в 12,00ч. 

 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Л. Петкова /                                                                            / И.Велков / 


