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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 18 

 

 

Днес 18.12.2020 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на община Чупрене се 
проведе заседание на Общинския съвет, при спазване на въведените в страната мерки 
срещу разпространение на коронавируса. 

В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства г-жа Велислава 
Вълчинова – отпуск по болест. 
            На заседанието присъстваха: кметът и заместник кмета на общината. 
            Заседанието се ръководи от г-н Иван Велков – председател на общинския съвет, 
който запозна присъстващите с окончателния дневен ред. 
 

Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0  
 

           Предложението се приема с 10 гласа „ЗА“ 
 

 
Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Предложение за приемане на Отчет за дейността на общинския съвет и неговите 

комисии за второ полугодие на 2020 год. 
             2.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо 
полугодие на 2021 год.  

3.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Чупрене  и „Календар на културните събития и инициативи” за 2021 год. 
            4.Предложение за предоставяне на правомощия на кмета на кметство с.Горни Лом, за 
кандидатстване с проектно предложение в кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“, както 
и за сключване на договор и изпълнение на проекта, в случай че същият бъде одобрен за 
финансиране. 
            5.Предложение за предоставяне на правомощия на кметския наместник на с. Върбово, 
за кандидатстване с проектно предложение в кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“, 
както и за сключване на договор и изпълнение на проекта, в случай че същият бъде одобрен 
за финансиране. 

6.Разни 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

 Т. 1 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчет за дейността на 
общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2020 год. – вносител г-н Иван 
Велков – председател на ОбС Чупрене. 
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Г-н Велков направи разяснение по направения отчет за дейността на ОбС. Обясни 
на общинските съветници, че от Областна администрация Видин е върнато за ново 
разглеждане решението за актуализацията на капиталовите разходи, като 
незаконосъобразно, но не вижда нещо незаконосъобразно в това, че общинския съвет 
изразил по този начин своето мнение. На извънредно заседание е разгледано ново 
предложение за актуализация на капиталовите разходи за 2020 год. и то е прието. 

Г-н Богомил Станков пита за кое решение става въпрос: за първото или второто и 
това ли е децентрализацията? 

Няма друго питане. 
  Председателят на Комисията по законност, обществен ред, административно 

обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – г-жа Радостина Ранчинска 
прочете становище с проект за решение. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
РЕШЕНИЕ №115 

            На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.27 ал.6 от ЗМСМА, Общинският съвет 
Чупрене приема Отчета за дейността на съвета и неговите комисии за второ полугодие на 
2020 година. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Отчет за дейността на общинския 
съвет и неговите комисии за  2020 год., във връзка с изискванията на чл.27 ал.6 от ЗМСМА. 

  

 Т. 2 от дневния ред: Предложение за приемане на План за работа на Общински 
съвет Чупрене за първо полугодие на 2021 год. – вносител г-н Иван Велков – председател 
на ОбС Чупрене. 

Няма питане по предложението.  
  Председателят на Комисията по законност, обществен ред, административно 

обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – г-жа Радостина Ранчинска 
прочете становище с проект за решение. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

РЕШЕНИЕ №116 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общинският съвет приема План за работа на Общински 
съвет Чупрене за първо полугодие на 2021 год. 
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  Т. 3 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Чупрене  и „Календар на културните събития и 
инициативи” за 2021 год. - вносител Анжело Добричов – кмет на община Чупрене 

Отношение по предложението взеха: 
-г-н Иван Велков – поради пандемията от КОВИД 19 плануваните мероприятия в 

културния календар за 2020 год. не се проведоха. Да се надяваме, че през 2021 год. нещата 
ще бъдат по съвсем друг начин, имайки в предвид  провеждането на Торлашкия фолклорен 
събор; 

-г-н Даньо Антов каза, че в програмата е направен добър анализ на мероприятията 
и дано през следващата година фолклорния събор да се състой, тъй като той разнася славата 
на общината; 

-г-н Богомил Станков припомни, че на тази дата общината празнува своя празник; 
-г-н Анжело Добричов подчерта, че Програмата  и културния календар дават 

представа за работата на читалищата от общината. Надява се пандемията да отшуми и 
нещата да се случат така, както се планувани. Даде пример за Читалище Горни Лом, където 
са получили 6 броя лаптопи за обучение на децата. 

Няма други питания. 
  Становището на Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, 

култура, спорт, туризъм и вероизповедание бе прочетено от председателя г-н Даньо Антов. 
 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
РЕШЕНИЕ №117 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона 
за народните читалища Общинският съвет Община Чупрене приема Годишна Програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2021 г. и «Календар на културните 
събития и инициативи за 2021 год.»   
  

 

  Т. 4 от дневния ред: Предложение за предоставяне на правомощия на кмета на 
кметство с.Горни Лом, за кандидатстване с проектно предложение в кампанията „Чиста 
околна среда – 2021г.“, както и за сключване на договор и изпълнение на проекта, в случай 
че същият бъде одобрен за финансиране – вносител г-н Иван Велков – председател на ОбС 
Чупрене. 

Г-н Велков направи разяснения по т.4 и т.5 от дневния ред, тъй като са сходни, като 
каза, че общини и кметства могат да кандидатстват по тази кампания на ПУДООС за 
финансиране на проекти на стойност до 10 х. лв., като целта на проектите за Горни Лом и 
Върбово е изграждане на детски площадки. За Върбово се търси подходящо място – 
общинска собственост и припомни, че и в други населени места на общината няма детски 
площадки. 
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-г-н Богомил Станков направи следното предложение: Общинският съвет дава 
правомощия на всички кметове от населените места на общината да кандидатстват по тази 
кампания. 
                Общинските съветници изразиха съгласие с направеното предложение от г-н 
Станков. 

 Г-н Добричов одобри желанието на кметовете за кандидатстване по ПУДООС, като 
каза, че трябва да се прави опит в тази насока, с добре разработени проекти. 

 Няма питане. 
    Г-н Адриан Маринов – член на Комисията по земеделие и гори, общинска 

собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове, прочете становище с 
проекторешението. 

    Гласували 10 съветника: 

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

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова  „ОТСЪСТВА” 
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” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

РЕШЕНИЕ №118 

            На основание чл.21, ал.1, 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Чупрене дава  
правомощия на кмета на Кметство с .Горни Лом да кандидатства с проектно предложение 
в кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“, както и да сключва договор за изпълнение на 
проекта, в случай че същият бъде одобрен за финансиране. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене счита, че предложението е целесъобразно и 
реализирането на такъв проект е от полза за жителите на кметство с. Горни Лом.  

 

  Т. 5 от дневния ред: Предложение за предоставяне на правомощия на кметския 
наместник на с. Върбово, за кандидатстване с проектно предложение в кампанията „Чиста 
околна среда – 2021г.“, както и за сключване на договор и изпълнение на проекта, в случай 
че същият бъде одобрен за финансиране – вносител г-н Иван Велков – председател на ОбС 
Чупрене. 
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Няма питане по предложението. 

   Г-н Адриан Маринов – член на Комисията по земеделие и гори, общинска 
собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове, прочете становище с 
проекторешението. 

 
Гласували 10 съветника: 

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

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Валери Милчов Белясин „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова  „ОТСЪСТВА” 
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” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

РЕШЕНИЕ №119 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Чупрене дава  
правомощия на кметския наместник на с. Върбово, да кандидатства с проектно 
предложение в кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“, както и да сключва договор за 
изпълнение на проекта, в случай че същият бъде одобрен за финансиране. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене счита, че предложението е целесъобразно и 
реализирането на такъв проект е от полза за жителите на кметското наместничество на 
с.Върбово.  

 

 Т. 6 от дневния ред: Разни: 

-г-н Анжело Добричов информира общинските съветници за сложната ситуация с 
рекултивацията на сметището. Пожела на всички весели празници; 

 
-г-н Адриан Маринов направи питане за движението на документите /между 

службите - общинска собственост и ТСУ на общината/ по настаняване в земеделски имоти 
на някои собственици от с. Върбово и за предплащане извършване на технически услуги 
от общината от преди три месеца. 

Отговори г-н Добричов – с разкриването на „едно гише“ тази практика ще бъде 
прекратена. 
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-г-н Богомил Станков каза, че тази тема е коментирана много пъти и преди. 
Направи питане, свързано със зимното поддържане и почистването на малките улици в 
населените места от общината и препоръча Пътното поддържане да почиства главната 
улица на Чупрене до края на селото, а не само до площада. 

Отговори г-н Добричов: на този етап общината има готовност за зимното 
почистване на общинските пътища и улиците в населените места, и ще проведе разговор с 
Пътно поддържане Белоградчик по поставения въпрос. 

 
-г-н Богомил Станков предложи службата „общинска собственост“ от общината да 

подготви „пакети“ по населени места,  за отдаване под наем  на земи общинска собственост 
на желаещите се. 

-г-жа Мария Тодорова направи разяснение за изготвяне на ПУП на отредения терен 
за стрелбище за Ловното стопанство, намиращ се в землището на с. Търговище, като същия 
ще бъде предложен за отдаване под наем или продажба. 

-г-н Иван Велков направи питане за създаване на звеното по чл.29а от ЗМСМА 
Отговори г-н Добричов, като каза ,че със създаване на самостоятелно звено ще се 

утежни състоянието на бюджета, тъй като средствата за издръжката му са за сметка на 
собствените приходи, които намаляват всяка година. Поради тази причина до момента 
длъжността „техническия сътрудник на общинския съвет“ е съвместявана с друга длъжност 
в общинската администрация, която е държавна дейност и работата е вършена много добре. 

-г-н Цветан Николов каза, че общинският съвет също има право на глас при 
одобряване на структурата на общината. 

-г-н Иван Велков изрази несъгласие с казаното по-горе от кмета на общината и 
каза, че ще се работи по закона и същия ще се спазва. 

 
-г-н Иван Велков направи питане за съхранението на документите по старите 

договори, предмет на дискусия от предишни заседания. На  питането към г-н Джунински 
за тези документи, той ме отпрати към г-жа Петрова, която каза, че не може да ги намери  
в момента. Искам на следващото заседание да получа тези документи. 

Няма други питания. 

 

 
   Поради изчерпване на дневния ред  заседанието беше закрито в 10,40 ч. 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / И.Велков / 
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