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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№14 

 

 

Днес, 25.09.2020 год., в големия салон на читалище „Хр.Ботев 1897“, с.Чупрене, се 
проведе редовно заседание на Общински съвет - Чупрене. 

В 9,35ч. председателят на общинския съвет – г-н Иван Велков, откри сесията. 
В заседанието взеха участие 11 общински съветници. Няма отсъстващи. 
На заседанието присъстваха: кметът на общината, кмет на кметство Горни Лом, 

кметски наместници на селата Върбово, Репляна, и Протопопинци, както и жители на 
общината. 

Господин Иван Весков Велков прочете предложения дневния ред, и прикани 
съветниците да го гласуват. 

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

Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по Открита покана №2 

„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на 
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда 
и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство, с водещ партньор община Белоградчик; 

2. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по Открита покана №2 
„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на 
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда 
и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2020г., с проект „Разделно събиране и рециклиране на 
отпадъци – отговорност и грижа за по-чиста среда“, с водещ партньор община Видин. 

3. Вземане на решение за усвояване на останалите средства от трансформираната 
целева субсидия за капиталови разходи и целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината, които са за извършване на текущи ремонти на общинските тротоари и улици за 
2020г. 

4. Разни 
 

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

Т. 1 от дневния ред: 

Предложение за даване на съгласие за подаване на проектно предложение по Открита 
покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено 
управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на 
околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Водещ партньор – община Белоградчик. 

Докладва кметът на община Чупрене – г-н Добричов. 
В обръщението си към общинските съветници и жителите на общината, г-н Добричов 

обърна внимание на факта, че предстоящият програмен период за финансиране от ЕС ще 
бъде насочен предимно към екологията и опазване на околната среда. Двете предложения – 
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по т.1 и т.2 от дневния ред касаят въпроси по опазване чистотата на селата в общината и 
намаляване изхвърлянето на отпадъци на регионалното депо. Финансовите разходи за 
сметосъбиране и сметоизвозване не са малко, а тези проекти целят намаляването им. По този 
начин ще има възможност за икономисване на финансови средства на общината, която и без 
това не е в цветущо състояние, а отчисленията към РИОСВ Монтана ежегодно се увеличават. 
Освен това, част от биоразградимите отпадъци, може да се ползват от домакинствата в 
личните им стопанства. Г-н Добричов спомена, че има технологии, при които се раздробяват 
строителни отпадъци на по-дребни фракции и е възможно те да се използват за насипване, 
където се налага. Проектните предложения са насочени към закупуване на контейнери за 
строителни отпадъци и компостери. 

Г-н Велков допълни, че финансирането по проектите е доста високо, което е добре 
дошло за малки общини като нашата. 

Питания и дебати няма. 
Г-жа Велислава Вълчинова – председател на Комисията по земеделие и гори, 

общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове прочете становище и 
проект за решение. 

Гласували 11 съветници: 

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 №98 

” На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.15 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общински съвет Чупрене: 

1. Дава съгласие Община Чупрене да участва в качеството си на партньор в 
обединение за подготовка и подаване на проектно предложение по Открита покана №2 
„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на 
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда 
и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. 

2. Дава съгласие, описаното в т.1 проектно предложение да бъде подадено в 
партньорство с Община Белоградчик в качеството й на водещ партньор/кандидат и Община 
Ружинци – партньор. 
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3. Дава съгласие общата стойност на проектното предложение да бъде до левовата 
стойност на 400 000 евро, при интензитет на безвъзмездната финансова помощ в размер на 
100 % от разходите по проекта. 

 

Т. 2 от дневния ред: 

Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по Открита покана №2 
„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на 
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда 
и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2020г., с проект „Разделно събиране и рециклиране на 
отпадъци – отговорност и грижа за по-чиста среда“, с водещ партньор община Видин. 

Вносител - кметът на община Чупрене. 
Поради идентичността на предложението, с това по т.1 от дневния ред, и 

пространните обяснения питания и дебати няма. 
Г-жа Велислава Вълчинова – председател на Комисията по земеделие и гори, 

общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове прочете становище и 
проект за решение. 

 
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 №99 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общински съвет Чупрене: 

1. Дава съгласие Община Чупрене да участва в качеството си на партньор по 
проект „Разделно събиране и рециклиране на отпадъци – отговорност и грижа за по-чиста 
околна среда“ по Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по 
Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на 
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие, описаното в т.1 проектно предложение да бъде подадено в 
партньорство с Община Видин в качеството й на водещ партньор/кандидат и Община 
Ружинци и сдружение „Видински фонд "Читалища" – партньори по проекта. 
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3. Упълномощава Кмета на община Чупрене да подпише споразумение за 
партньорство с партньорите по т.2 от настоящето решение. 

4. Общински съвет – Чупрене гарантира, че няма да се промени собствеността и 
предназначението на придобитото по проекта оборудване/актив за период от минимум 5 
години след одобрение на финалния отчет по проекта и в рамките на този период то ще се 
използва за целите на проекта. 

5. Общински съвет – Чупрене дава съгласие Община Чупрене да осигури 
устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 
години след приключване изпълнението на проекта, като: 
- застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове 
(като кражба, пожар и други), както по време на изпълнението на проекта, така и за периода 
от минимум 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта; 
- осигури достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив за периода от 
минимум 5 години след одобрение на финалния доклад по проекта. 

6. Дава съгласие общата стойност на проектното предложение да бъде до 
левовата стойност на 400 000 евро, при интензитет на безвъзмездната финансова помощ в 
размер на 100 % от разходите по проекта. 

7. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Общински 
съвет - Чупрене допуска предварително изпълнение на решението, с цел навременното му 
представяне. 

МОТИВИ: 
Предварителното изпълнение се налага с цел навременното депозиране на проектното 

предложение, предвид крайните срокове за неговото подаване по Програма „Опазване на 
околната среда и климатични промени“ и във връзка с реализиране на дейности с особено 
важен местен и обществен интерес. 

 

 

Т. 3 от дневния ред: 

Предложение за вземане на решение за усвояване на останалите средства от 
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи и целеви трансфер за 
финансиране разходи на общината, които са за извършване на текущи ремонти на 
общинските тротоари и улици за 2020г. 

Вносителят – г-н Добричов уточни, че сумата не е голяма, но би могла да стигне за 
малък ремонт на улица в с.Търговище. Има доста улици в населените места из цялата 
община, които се нуждаят от ремонти, но в бъдеще ще се вземат мерки при положение, че се 
отпуснат средства. Парите подлежат на връщане в държавния бюджет, ако не бъдат усвоени 
до края на годината. 

Няма питания и дебати по внесеното предложение. 
Г-н Адриан Маринов, председател на Комисията по икономическо развитие, бюджет, 
финанси, данъчна политика и енергетика, прочете становище и проект за решение. 

Гласували 11 съветници: 

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” 
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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 №100 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.87 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2020 год., Общинският съвет дава съгласие неусвоените 
средства от трансформираната целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер 
за финансиране разходи на общината за извършване на текущи ремонти на общинските 
тротоари и улици, в размер на 1 485 лв., да се изразходват за обект: 

„Текущ ремонт – изкърпване асфалтова настилка в с.Търговище, ул. „Четвърта“ от ОТ 
50 до ОТ 72“. 

МОТИВИ: Общинският съвет взема това решение в изпълнение на разпоредбите на 
чл.87 от ЗДБРБ за 2020 год., за усвояване на трансформираните средства от целевата 
субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за 
извършване на текущи ремонти на общинските тротоари и улици. 

 

Т. 4 от дневния ред: 

По точка Разни думата най-напред взе г-н Добричов. Той каза, че към него е 
отправено питане от жител на с.Върбово за закупуване на общинска собственост – 
апартамент. Ако общинските съветници са съгласни с продажбата на следващо заседание ще 
бъде внесено предложение за продажба на общинска собственост. 

Г-н Иван Велков отговори, че съветниците нямат нищо против, още повече, че 
общината се нуждае от свежи пари и г-н Добричов може да задвижи процедурата. След това 
той запозна съветниците с постановления на Административния съд за отмяна на някои от 
предишните решения, гласувани от общинския съвет. Ако се предприемат повторни стъпки, 
решенията трябва да се аргументират и допълнят. Също така г-н Велков каза, че до него е 
отправено искане от жители на с.Долни Лом, за среща с общинските съветници и е хубаво да 
се насрочи в близко време дата за такава като по възможност бъде в по-ранен час – в 
светлата част на деня. На срещата може да присъстват съветниците, които имат желание и 
възможност. 

Г-н Даньо Антов: „Предлагам да се отзовем на това желание на хората“. 
Г-н Иван Велков: „Ако искате на 30.09.2020г. от 17,00ч. може да се срещнем с 

населението на с.Долни Лом.“ 
Общинските съветници се съгласиха с направеното предложение. 
Г-н Иван Велков: „До мен дойде писмо от г-н Гмитричов, жител на с.Търговище. 

Понеже не съм компетентен и не мога да взема отношение по въпросите, които е поставил, 
съм го поканил да дойде и да ви запознае по-подробно с проблема си“. 

Г-н Гмитричов подробно обясни за проблемите си със съседите относно навлизане в 
негова собственост. Той каза, че е внесъл материали за разглеждане от Съда и евентуално 
чака разрешаване на случая. 

По този повод г-н Добричов също взе отношение като каза, че в частни спорове, 
касаещи имоти и междусъседски отношения, общината и общинският съвет нямат 
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компетенции и правомощия. От страна на общинската администрация само могат да 
предоставят необходимите документи, които Съдът или Прокуратурата биха искали. 

Г-н Цветан Николов също потвърди, че общинските съветници нямат правомощия да 
се намесват и да вземат съответно никакви решения по проблема на г-н Гмитричов. 

Г-н Даньо Антов го подкрепи с думите: „Нека компетентните органи се произнесат и 
тогава можем да взимаме някакво отношение“. 

Г-н Иван Велков се обърна към г-н Гмитричов“ „Когато излязат документите от 
компетентните органи, моля заповядайте!“ 

Г-н Иво Масларски – жител на с.Чупрене поиска думата като за пореден път постави 
въпроса за изграждане на улица към негов имот. Засегна отново и пускането в експлоатация 
на цех за перилни препарати, който според него не бил законен. 

Поради бурните изяви, от страна на г-н Масларски, г-н Велков го предупреди, че ще 
предприеме извеждането му от салона. Г-н Цветан Николов също се включи в дебата и заяви, 
че ще предложи за в бъдеще г-н Масларски да не се допуска на заседанията на общинския 
съвет, защото въпросите, които поставя са от компетентността на съдебната система, а не на 
съветниците. 

Г-жа Тодорка Ковачева - жител на с.Протопопинци отправи питане към г-н Добричов 
като зададе два въпроса, интересуващи жителите от селото: 

1. Какво е работното време на кметския наместник на с.Протопопинци; 
2. Дава ли се отчет за свършената работа от кметския наместник и лицето, 

отработващо 14-дневки. 
Към самия кметски наместник г-жа Ковачева зададе въпроса дали знае, че 

неправомерно се добива баластра от реката. Наместничката каза, че не знае за подобно нещо. 
Г-н Добричов отговори, че наместниците са на 8-часов работен ден – от 8.00 до 

17.00ч. За работата, която извършва социално подпомаганото лице, се дава отчет от кметския 
наместник и ще се обърне специално внимание. 

Г-н Иван Велков също взе отношение като каза, че тези въпроси могат да се решават 
на общоселско събрание и да постигнат някакво разбирателство. 

Г-н Добричов допълни, че проблеми от подобно естество може винаги да се отнасят 
към него, за да бъдат решавани. Както и за необходимостта от ремонт на автобусната спирка 
и тоалетните в кметството. Има се предвид и съвсем скоро се надява, че нередностите ще 
бъдат отстранени. По повод добиване на инертни материали от коритото на реката не е 
давано на никого разрешение. 

Г-жа Ковачева изрази благодарност към г-н Добричов, по повод питейната вода, която 
напоследък вече е с нормални качества. На което Кметът отговори, че това не е негова 
заслуга, а най-вероятно от дърводобивната фирма не са минавали през вододайната зона. 

Г-н Богомил Станков изказа мнение, че не е необходимо да се отделя толкова 
внимание на коментари от граждани, защото той също има въпроси към кмета: 1. чистотата в 
селото по време на празнични и почивни дни; 2. фонтанчето на площада – водата изтича по 
асфалта; 3. Алеята към паметника на загиналите във войните; 4. Да се вземат мерки 
видеокамерите в общината да работят; 5. Какви са намеренията на общината относно 
сградата бившата кръчма; 6. Работното време на общинската администрация; 7. Навесът в 
центъра на Чупрене и неправомерното ползване на общински имоти; 8. Безстопанствените 
кучета; 9. Ползването на парковете за паша на коне и овце. 

Г-н Добричов последователно даде отговори на въпросите: „В селото имаме много 
малко ресурси по чистотата, тъй като още нямаме нови програми. Хората чистят всеки ден, 
но и самосъзнанието е на ниско ниво и всеки хвърля боклуци, където му падне. Знаем, за 
връзването на коне в парка, лицето е предупреждавано нееднократно от полицията, но 
продължава да прави нарушения. За паметника – запознат съм, съвсем скоро лично видях 
състоянието на алеите и ще почистим. Относно видеонаблюдението – правим проучване за 
закупуване на нови камери, защото наличните са морално остарели и изображенията са 
некачествени. Ще уточним какво ще ни струва и евентуално ще излезем с предложение. 
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Навесът може да се премахне, но на този етап най-вероятно ще свалим само покритието, за 
да не задържа сняг и да избегнем опасността от рухването му под въздействие на тежестта. 
За незаконното ограждане на общински имоти от частни лица, отглеждащи добитък, чакаме 
отговор. Относно кучетата – ще се консултираме с ветеринар и ще се опитаме да намерим 
някакво, макар и частично, решение. 

Г-жа Вълчинова: „Ще се върна отново на темата коне. На 2 пъти гоним коне от наш 
имот, засят с люцерна. Може ли да се пусне официално предупреждение към собственика, 
защото на нас не ни обръща особено внимание и конете продължават да си ходят 
безпрепятствено където си искат. Последно се обадихме на 112 и след тяхната намеса имаше 
някаква реакция от собственика на конете.“ 

Повече въпроси и дебати няма. 
Поради изчерпване на дневния ред, в 11:00ч., заседанието на ОбС Чупрене беше 

закрито. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

                    /Л. Петкова/                                                                            /И.Велков/ 


