
1 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 8 

 

 

Днес 31.03.2020 год. от 09.30 часа в Големия салон на читалище „Хр. Ботев“, 
с.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-н Даньо Антов по 
уважителни причини. 

На заседанието присъстваха: кметът на общината, кмет на кметство Горни Лом, 
кметски наместници на селата Върбово, Търговище, Репляна, Средогрив, Долни Лом и 
Протопопинци.  

Заседанието беше ръководено от Иван Весков Велков – Председател на Общинския 
съвет, който откри заседанието. Той предложи то да се проведе при закрити врати и подложи 
на гласуване това си предложение. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА“. 
 
След гласуването г-н Велков прочете дневния ред и предложи на съветниците да го 

гласуват: 
 
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 Отчета на Общинската програма за закрила на детето 

2019 год. и Общинска програма за закрила на детето 2020 год. на Община Чупрене 
2. Предложение за приемане на Общински план за младежта в Община Чупрене за 

2020 год. 
3. Предложение за приемане на Отчета на изразходваните бюджетни средства, 

предоставени на читалищата през 2019 год. под формата на субсидия и отчета за дейността 
им. 

4. Предложение за финансиране закупуването на камион за сметосъбиране и 
сметоизвозване с товароподемност до 3,5 тона, необходим за извозване  на отпадъците на 
територията на Община Чупрене. 

5. Предложение за отмяна на Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Чупрене. 

6. Предложение за приемане на нова Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Чупрене. 

7. Предложение за приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за 
опазване на околната среда за 2019 год. 
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8. Предложение за директна продажба на 10 броя контейнери за сметосъбиране на 
„ЕКО ЛЕС” ЕООД гр. Монтана. 

9. Предложение за продажба на общински имот – ПИ с идентификатор 16571.1.102, в 
землището на с.Горни Лом 

10. Предложение за продажба на общински имот - с идентификатор 22424.116.27, 
землище с. Долни Лом 

11. Предложение за отдаване под наем на земеделска земя с площ  от 302 721 кв. м, с 
идентификатор 16571.359.1, местност „Миджур”, землище Горни Лом 

12. Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в землището 
на с.Чупрене 

13. Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за 
начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК 
ЕООД гр. Видин. 

14. Предложение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги в 
областта на мотоциклетния спорт на лицето Милчо Георгиев Младенов от с.Горни Лом, 
община Чупрене, област Видин, по реда на Закона за награждаване на лица за особени 
заслуги към българската държава и нация. 

15. Предложение за приемане на Програма за управление на Община Чупрене за срока 
на мандат 2019 – 2023 год. 

16. Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община Чупрене през 2019 год. 

17. Предложение за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на текущи 
ремонти на общинските улици и тротоари за 2020 год. 

18. Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в землището 
на с.Горни Лом 

19. Разни 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

Т. 1 от дневния ред: Предложение за приемане на отчета на “Общинска програма за 
закрила на детето 2019г.“ и приемане на нова „Общинска програма за развитие на детето 
2020г.“ на Община Чупрене. Вносител г-н Иван Велков, председател на Общински съвет - 
Чупрене. 

Г-н Велков даде думата на г-жа Боряна Тодорова – социален работник към ОЗД към 
ДСП Белоградчик, за кратко разяснение по т.1. 

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

култура, спорт, туризъм и вероизповедание бе прочетено от г-жа Велислава Вълчинова – 
член на същата, поради отсъствието на председателя г-н Даньо Антов. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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РЕШЕНИЕ № 36 

І. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила на детето, 
Общинският съвет приема Отчета на Общинската програма за закрила на детето 2019 год. и 
Общинска програма за закрила на детето 2020 год. на Община Чупрене. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение. 

 
 
Т. 2 от дневния ред: Предложение за приемане на Общински план за младежта в 

Община Чупрене за 2020 год. Вносител Анжело Добричов – кмет на община Чупрене. 
Предложението касае младежта в общината и е направено в съответствие с 

нормативните изисквания. 
Отношение по предложението взе г-н Богомил Станков, който попита какво се случва 

със закупените преди време от Общината спортни пособия (мрежи, хилки и др.). Той 
предложи, след преминаване на извънредното положение, спортните уреди да се ползват по 
предназначение и хората да имат достъп до тях. 

Г-н Добричов отговори, че уредите са налични, но опазването им ще е проблем, а и 
няма лица, които да обучават младежите в този вид спорт. Въпреки това ще се вземат мерки 
спортните уреди да бъдат достъпни от общността. 

Други дебати няма. 
Становището на Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, 

култура, спорт, туризъм и вероизповедание, бе прочетено от г-жа Велислава Вълчинова – 
член на същата, поради отсъствието на председателя г-н Даньо Антов. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
РЕШЕНИЕ № 37 

І. На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.3 и 
чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет Община Чупрене приема Общински 
план за младежта в Община Чупрене за 2020 г. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение. 
 
 
Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета на изразходваните 

бюджетни средства, предоставени на читалищата през 2019 год. под формата на субсидия и 
отчета за дейността им. Вносител г-н Добричов – кмет на Община Чупрене. 

Г-н Добричов поясни, че средствата за читалищата се отпускат от държавния бюджет, 
изразходват се строго контролирано и не може да се ползват за други цели. Субсидията е 
ограничена и никога не достига, а когато има възможност Общината дофинансира 
читалищната дейност. 

Г-н Велков съобщи, че е разговарял с представител на читалището в Чупрене и е 
информиран, че средствата не достигат за закупуване на национални носии за децата, които 
участват в самодейните състави. От читалището ще внесат предложение общинският съвет 
да гласува отпускане на пари за национални костюми. 

Г-н Цветан Николов също взе думата и каза: „От читалищата да не се чудят само как 
да искат пари от общината, а да поработят малко – да си намерят спонсори“. 

Г-н Велков отговори, че е необходимо да се опитваме да помагаме с каквото можем. 
Няма други питания по направеното предложение. 
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Председателят на комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна 
политика и енергетика г-н Адриан Маринов прочете становище с проект за решение. 

 
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            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ОТСЪСТВА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
Предложението се приема със 10 гласа „ЗА” 
 

РЕШЕНИЕ № 38 

„На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНЧ, 
Общинският съвет приема Отчета за изразходваните бюджетни средства за 2019 год., 
предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия и отчет да дейността им 
за периода.” 

 

 

Т. 4 от дневния ред: Предложение за финансиране закупуването на камион за 
сметосъбиране и сметоизвозване с товароподемност до 3,5 тона, необходим за извозване  на 
отпадъците на територията на Община Чупрене – вносител г-н Добричов, кмет на община 
Чупрене. 

Г-н Добричов направи разяснение по направеното предложение. 
Г-н Богомил Станков взе отношение по въпроса и направи препоръка за бъдеще, 

населението на Чупрене, да не изнася пред къщите си органични отпадъци, за чието 
извозване да се грижи Общината. Трябва да се работи за промяна на самосъзнанието на 
хората! 

Г-н Добричов отговори, че на този етап боклуците се извозват от общинската техника, 
защото иначе хората биха ги хвърлили в реката, което носи глоби за Общината. 

Няма други дебати 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: 

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” 
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 Даньо Милков Антов                                   „ОТСЪСТВА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
РЕШЕНИЕ № 39 

„І. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, и чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 
19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изискване при депониране на отпадъци, Общинският съвет Чупрене разрешава 
да се използват 20000 лв. от отчисленията, извършвани от Община Чупрене, по банкова 
сметка за чужди средства в РИОСВ Монтана, за закупуване на камион за сметосъбиране и 
сметоизвозване с товароподемност до 3,5 тона, необходим за извозване на отпадъците на 
територията на Община Чупрене.” 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 

 

 
Т. 5 от дневния ред: Предложение за отмяна на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Чупрене. 
Вносител Иван Велков – председател на ОбС. 
Г-н Велков разясни, че отмяната се налага поради протест от Окръжна прокуратура – 

Видин, във връзка с неспазени процедури. 
Г-н Илиян Тонин попита защо от 2008-ма година чак сега прокуратурата прави 

възражение.  
Г-н Станков вметна, че и в предишните мандати на ОбС е имало подобни протести от 

страна на Прокуратурата. Имало е сформирана Комисия за следене на измененията в 
законодателните разпоредби. 

Няма други питания по предложението. 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна 

политика и енергетика – г-н Адриан Маринов прочете становището и предложението за 
решение. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 40 

„І. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене отменя  ,Наредба 
за определяне размера на местните данъци на територията на община Чупрене, приета с 
Решение №39, взето с Протокол №6 от 26.02.2008 год. на заседание на Общински съвет 
Чупрене, поради неспазване на изискванията, регламентирани с нормите на Закона за 
нормативните актове. 

МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да отмени Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Чупрене, приета с 
Решение №39, взето с Протокол №6 от 26.02.2008 год. на заседание на Общински съвет 
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Чупрене, поради неспазени процесуални правила, съгласно изискванията на Закона за 
нормативните актове. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 
 
 

Т.6 от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Чупрене. Вносител Анжело Добричов 
– кмет на Община Чупрене. 

Г-н Добричов започна с темата за увеличаване размера на таксата, която плаща 
Общината за сметоизвозване до регионалното сметище и неминуемото увеличение на такса 
смет, която плаща населението. От сега трябва да се мисли за промяна на промилите. Относно 
данъците за превозните средства той каза, че те се определят на държавно ниво и няма как да 
се променят от местната власт. 

Г-жа Вълчинова каза, че в Наредбата не е видяла данък за притежателите на кучета 
и не е съгласна, че който отглежда куче трябва да плаща данъци, а тези, чиито кучета ходят 
свободно из селата – да не плащат. 

На репликата на г-жа Вълчинова беше отговорено, че този въпрос касае друга 
Наредба – за местните такси. 

Няма повече питания и дебати. 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна 

политика и енергетика – г-н Адриан Маринов прочете становището и предложението за 
решение. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
РЕШЕНИЕ № 41 

„І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за мести 
данъци и такси, Общинския съвет приема нова Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Чупрене. 
 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ: 
 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

Причините за приемане на нова Наредбата за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Чупрене са продиктувани от измененията на Закона за местните 
данъци и такси, за да е съобразена със законовите изисквания. Допълнителен мотив е 
наличието на оспорване на действащата наредба, приета с Решение № 39, взето с Протокол 
№ 6 на ОбС Чупрене от 29.02.2008 г., от Окръжна прокуратура Видин, в нейната цялост, 
поради неспазена процедура при нейното приемане, което налага приемане на нова Наредба.  

2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

Целта на новата Наредба са тя да е в съответствие с нормативните актове от по-висока 
степен.  

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба: 

Очакваният резултат е привеждане в съответствие на Наредбата с нормативния акт от 
по-висока степен – Закона за местни данъци и такси, и подобряване на административното 
обслужване на гражданите. 

4. Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 
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За прилагане на новата уредба не са необходими финансови и други средства. 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България: 

Предлаганият проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци в 
Община Чупрене е с правно основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1 ал.2 от Закона за 
местни данъци и такси. Проектът на Наредбата е в съответствие с разпоредбите на 
националното законодателство и не е в противоречие с европейското законодателство. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 

 

 

Т.7 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчет за изпълнение на 
Общинската програма за опазване на околната среда за 2019 год. Вносител г-н Анжело 
Добричов – кмет на Община Чупрене. 

Г-н Добричов направи резюме на отчета на Програмата, в който са застъпени 
собствеността на съществуващите в общината язовири; рекултивацията на сметището; 
въпроса с безстопанствените кучета. На питането на г-жа Вълчинова, относно кучетата, г-н 
Добричов отговори, че към момента има няколко жалби на бюрото си, но решението е 
трудно, тъй като в общината няма приют за кучета и липсват средства за кастриране, с цел 
намаляване на популацията. 

Няма други питания.  
Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 
 

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

 
РЕШЕНИЕ № 42 

„І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закон за 
опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закон за управление на отпадъците, Общинският 
съвет Чупрене приема „Отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната 
среда за 2019 година”. 

 
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема отчета за изпълнение на Общинска 

програма за опазване на околната среда за 2019 година, съгласно изискванията на Закона за 
опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 
 

 
Т.8 от дневния ред: Предложение за директна продажба на 10 броя контейнери за 

сметосъбиране на „ЕКО ЛЕС” ЕООД гр. Монтана. Вносител – кмета на Община Чупрене. 
Г-н Добричов мотивира предложението си подробно. 
Няма отправени питания. 
Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 
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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            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ОТСЪСТВА” 
 Иван Весков Велков                                                                 „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

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

 
РЕШЕНИЕ № 43 

„І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общинския съвет разрешава директната продажбата на 10 броя 
четири кубикови контейнери за сметосъбиране с единична цена 108.00 лв. или на обща 
стойност 1080.00 лв. с ДДС на „ЕКО ЛЕС“ ЕООД, гр. Монтана. 

Мотиви: Общински съвет Чупрене разрешава директната продажба на 10 броя 
контейнери за сметосъбиране на „ЕКО ЛЕС“ЕООД, гр. Монтана, поради това, че същите са 
излезли от употреба.  

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 
 

 

Т.9 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот – ПИ с 
идентификатор 16571.1.102, в землището на с.Горни Лом. Вносител – кмета на община 
Чупрене. 

Г-н Добричов каза, че по т.9 и т.10 от дневния ред прави едновременно разяснение, 
защото и двете се отнасят за продажба на общински имоти. Той призова съветниците да 
преценяват ситуацията и да вземат положителни решения. 

Г-н Иван Велков го подкрепи, тъй като това би донесло приходи на Общината. 
Няма питания. 
Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 

 
Гласували 10 съветника: 

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

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

 
„ЗА” - 3 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 6 
„ПРОТИВ” – 1 
Предложението НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 
РЕШЕНИЕ № 44 

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският съвет НЕ 
ПРИЕМА ВНЕСЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за откриване на процедура за продажба чрез 
публичен търг с явно наддаване на частна общинска собственост:  

Поземлен имот с идентификатор 16571.1.102 /шестнадесет хиляди петстотин 
седемдесет и едно, точка, едно, точка, сто и две/, с трайно предназначение на територията: 
ЗЕМЕДЕЛСКА, НТП: ЛИВАДА, категория на земята: 8 /осма/, с площ на имота от 42685 кв. 
м. /четиридесет и две хиляди шестстотин осемдесет и пет кв. м./, с адрес на поземления имот 
с. Горни Лом, местност РАКОВ ВРЪХ, актуван с АОС 1511, с начална тръжна цена 16 220.00 
лв. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 
 

Г-н Станков даде обяснение защо е гласувал „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: „Моето мнение е, че 
се продава гора, а не ливада“. 

Г-жа Суйкова се интересува защо земите имат различни цени. Как е процедирал 
оценителя? На въпросите бе отговорено от служител в отдел Общинска собственост, че 
оценките са изготвени на база показатели на земеделски земи. 

 

 

Т. 10 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот - с 
идентификатор 22424.116.27, землище с. Долни Лом. Вносител г-н Анжело Добричов. 

Поради направените разяснения в предходната точка от днвения ред няма питания. 
Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 
 

Гласували 10 съветника: 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

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

„ЗА” - 9 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 1 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема 9 гласа „ЗА“. 
 
 
РЕШЕНИЕ № 45 

„І. 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският съвет 
разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 
частна общинска собственост:  

Поземлен имот с идентификатор 22424.116.27 /двадесет и две хиляди четиристотин 
двадесет и четири, точка, сто и шестнадесет, точка, двадесет и седем/, с трайно 
предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, НТП: ЛИВАДА, категория на земята: 8 
/осма/, с площ на имота от 4564 кв. м. /четири хиляди петстотин шестдесет и четири кв. м./, с 
адрес на поземления имот с. Долни Лом, местност ОРНИЦА, актуван с АОС 1510, с начална 
тръжна цена 2375.00 лв. 

2. Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при условията и по 
реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 
 

 

Т. 11 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на земеделска земя с площ 
от 302 721 кв. м, с идентификатор 16571.359.1, местност „Миджур”, землище Горни Лом. 

Вносител – кмета на общината. 
Г-н Добричов докладва едновременно предложенията по т.11, т.12 и т.18 от дневния 

ред, тъй като става въпрос за отдаване на общински земи под наем. 
Г-н Богомил Станков попита дали тези земи ще се отдават на хора, притежаващи 

животни. Има ли хора с животни, които са кандидатствали? 
Служител от отдел Общинска собственост отговори, че тези земи ще се отдават на 

хора, без животни, съгл.ЗСПЗЗ. Има желаещи и от други общини, които биха 
кандидатствали. 

Няма повече изказвания. 
Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 

 
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 „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
 Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
 Иван Весков Велков „ЗА” 



11 

 

 Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА“  
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
РЕШЕНИЕ № 46 

„І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и местната 
администрация, чл.37и, ал.13, ал.14 във връзка с във вр. с чл.24а, ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи: 

1. Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски земи в Община 
Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на с. Горни Лом: 
 

№ на имот Местност Начин на 
трайно 

ползване 

Категория Площ  

16571.359.1 Миджур Пасище 9 302 721 кв. м. 
 
ПАСИЩЕ   302 721 кв. м. за 16 лв./дка. 
Срок за ползване 1 /една/ година. 
Начална тръжна цена за една година – 4843.54 лв. 

2. Имотите по т.1 да бъдат обявени на публичен търг при условията на чл.37и, ал.13 от 
ЗСПЗЗ. Останалите след провеждането на този търг неотдадени имоти да бъдат обявени по 
чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.  

3. Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при условията и по 
реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 
 

 
 

Т.12 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, 
находящи се в землището на с.Чупрене. Вносител – г-н Анжело Добричов. 

Няма дебати и питания по предложението: 
 
Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 

 
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 „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
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 Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 
 Иван Весков Велков „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА“  
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

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

РЕШЕНИЕ № 47 

„I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.37и, ал.13, ал.14 във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи: 

1. Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски земи в Община 
Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на с. Чупрене: 
 

№ на имот Местност Начин на 
трайно 

ползване 

Категория Площ  

81757.218.21 Малчавица / 
Лилкин кам 

Пасище 8 1911 кв. м. 

81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м. 
81757.236.2 Къбленова 

ливада 
Пасище 9 17404 кв. м. 

81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м. 
81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м. 
81757.213.9 Пунчичов рът Друг вид 

ливада 
8 7310 кв. м. 

81757.213.32 Пунчичов рът Друг вид 
ливада 

8 2321 кв. м. 

81757.213.37 Пунчичов рът Друг вид 
ливада 

8 24748 кв. м. 

   ОБЩО: 85550 кв. м. 
 
ПАСИЩЕ                 51171 кв. м. за 17 лв./дка. 
ДРУГ ВИД ЛИВАДА             34379 кв. м. за 19 лв./дка. 
Срок за ползване 1 /една/ година. 
Начална тръжна цена за една година – 1523.11 лв. 

2. Имотите по т.1 да бъдат обявени на публичен търг при условията на чл.37и, ал.13 от 
ЗСПЗЗ. Останалите след провеждането на този търг неотдадени имоти да бъдат обявени по 
чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.  

3. Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при условията и по 
реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 
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Т.13 от дневния ред: Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и 
даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 
обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин. 

Няма питания по направеното предложение. 
Председателят на комисията по законност, обществен ред, административно 

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

Гласували 10 съветника: 
 

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

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

 
 

Предложението се приема със: 7 гласа „ЗА” 
3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

РЕШЕНИЕ № 48 

„І. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,  във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за 
водите, Общинският съвет Чупрене възлага на представителя на Община Чупрене в Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин – АНЖЕЛО ЦВЕТАНОВ ДОБРИЧОВ – Кмет на 
Община Чупрене, да изрази позицията на Община Чупрене по предварително обявения 
дневен ред в писмото на Областния управител на гр.Видин №АС0104-22 от 02.03.2020 год. и 
му дава мандат да гласува както следва: 

По т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин за 
приемане на отчет за дейността на Асоциацията за 2019 год., на основание чл.198в,ал.4, т.10 
от Закона за водите. 

Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета за дейността на 
Асоциацията за 2019 год., като гласува със ”за”.  

По т.3 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин за 
приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията за 2019 год. 

Да подкрепи вземането на решение за приемане на годишния финансов отчет на 
Асоциацията за 2019 год., като гласува със ”за”.  

По т.4 от дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2019 год., на 
основание чл.26 от ПОДАВИК. 

Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета 
за 2019 год., като гласува със ”за”.  

По т.5 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин за 
приемане на бюджет на Асоциацията за 2020 год., на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за 
водите. 
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Да подкрепи вземането на решение за приемане на бюджета на Асоциацията за 2020 
год., като гласува със ”за”.  

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2, в изпълнение на 
правомощията по чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и като взе 
предвид писмо на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Видин с изх.№АС0104-22 от 02.03.2020 год. с предварително 
обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, насрочено за 02.04.2020 год. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 
 
 
Т.14 от дневния ред: Предложение за отпускане на държавна парична награда за 

особени заслуги в областта на мотоциклетния спорт на лицето Милчо Георгиев Младенов от 
с.Горни Лом, община Чупрене, област Видин, по реда на Закона за награждаване на лица за 
особени заслуги към българската държава и нация. Вносител – г-н Иван Велков, председател 
на ОбС Чупрене. 

Г-н Велков подробно запозна съветниците с депозираното от г-н Младенов заявление 
и апелира да му бъде даден шанс. 

Няма питания и дебати. 
Председателят на комисията по законност, обществен ред, административно 

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

 
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            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ОТСЪСТВА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
РЕШЕНИЕ № 49 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1 от Закона за 
награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нация, Общинският 
съвет Чупрене предлага на Министъра на младежта и спорта да внесе предложение по чл.3, 
ал.1, т.1 и т.3 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава 
и нация, на лицето Милчо Георгиев Младенов от с.Горни Лом, община Чупрене, област 
Видин – бивш професионален пилот по мотоциклетизъм и носител на рекорд на „Гинес”, да 
бъде награден с държавна парична награда за цялостен принос и изключителни постижения в 
областта на мотоциклетния спорт. 
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ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет Чупрене взетото решение и цялата 
документация по номинирането на г-н Милчо Младенов за награждаване да бъде изпратена в 
Министерството на младежта и спорта. 

 
 
Т.15 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за управление на 

Община Чупрене за срока на мандат 2019 – 2023 год. Вносител – г-н Анжело Добричов. 
Г-н Добричов направи разяснения по предложението като очерта приоритетите: 

задържане на млади хора в общината; разкриване на единно гише за КАО в сградата на 
Общинска администрация, Чупрене. 

Питане отправи г-жа Ранчинска: „Защо чак сега се внася тази програма, след като в 
правилника е записан срок 3 месеца?” 

Кметът отговори, че Програмата не е била готова в този срок. 
Няма други питания 
Председателят на комисията по законност, обществен ред, административно 

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

 
        Гласували 10 съветника: 

„ЗА” - 9 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 1 глас – Богомил Станков 
„ПРОТИВ” – 0 
 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 
 
РЕШЕНИЕ №50 

„І. На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общинският 
съвет приема Програмата за управление на Община Чупрене за срока на мандат 2019-2023 
год. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение.” 

 
Г-н Станков гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, защото „ в общината, в страната има 

законови положения, които трябва да се спазват и някой служител не си е свършил 
работата”. 

 
Т.16 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Чупрене през 2019 год. Вносител – 
кмета на Община Чупрене. 

След направеното от г-н Добричов разяснение по предложението няма питания и 
дебати. 

Председателят на комисията по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ - г-жа Радостина Ранчинска прочете 
становище с предложение за решение. 

 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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РЕШЕНИЕ №51 
„І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Годишен 

доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на  Община Чупрене  
през 2019 г. 

Мотиви: Съгласно Общинкия план за развитие – раздел VI. Система за наблюдение и 
оценка, т.5 - Оценка и контрол на изпълнението на ОПР - копие от приетите от Общински 
съвет годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие се 
изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за 
тяхното одобряване. Всеки годишен доклад се предава своевременно на областна 
администрация, където ще послужи за мониторинг, оценка и реализация на областната 
стратегия за развитие. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение.” 

 
Т.17 от дневния ред: Предложение от г-н Анжело Добричов за трансформиране на 

средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране 
разходи на общината за извършване на текущи ремонти на общинските улици и тротоари за 
2020 год. 

Г-н Добричов информира съветниците, че предстоят ремонти на тротоари и 
изкърпване на улици в населените места в общината. 

Г-жа Ранчинска благодари, че ул.Асен Балкански в с.Чупрене е включена в плана за 
ремонтните дейности и се интересува какво точно значи „изкърпване”. Според нея трябва да 
се извърши основен ремонт, защото тежките камиони отново ще изровят пътната настилка и 
няма да има смисъл от изкърпването на дупките. 

Г-н Добричов: „ За сега това са възможностите на общината. Надяваме се в бъдеще да 
има средства за основен ремонт.” 

Г-н Богомил Станков: „Да разбираме ли, че е по-добре да правим малко., но 
качествено?” 

Г-н Добричов: „Да, точно така. Ще се опитаме да правим по малко, но качествено.” 
Г-жа Ранчинска: „През следващите месеци ще има преразглеждане на капиталовите 

разходи и дано се намерят средства.” 
Няма други питания. 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна 

политика и енергетика – г-н Адриан Маринов прочете становището и предложението за 
решение. 

 
                      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            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ОТСЪСТВА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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РЕШЕНИЕ №52 
„І. 1.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 
32 900 лв. /Тридесет и две хиляди и деветстотин лв./ от целевата субсидия за капиталови 
разходи да се трансформират в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за 
извършване на текущи ремонти на общинските тротоари и улици и  приема Справка – 
Приложение №12 по чл.87 от ЗДБРБ за 2020 год., за трансформиране на 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. 

2. Възлага на кмета на общината да внесе искане в Министерство на финансите за 
трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер 
за финансиране на разходи за текущ ремонт на общинските тротоари и улици.  

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение.” 

 
 

Т.18 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, 
находящи се в землището на с.Горни Лом. Вносител – г-н Анжело Добричов. 

По това предложение беше дадено разяснение в т.11 от дневния ред. 
Няма питания. 
Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете становището с 
предложение за решение. 

 
                     Гласували 9 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                                   „ОТСЪСТВА” 
 Иван Весков Велков  НЕ УЧАСТВА В 

ГЛАСУВАНЕТО 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
                     Г-н Иван Велков не участва в гласуването, поради конфликт на интереси. 

 
РЕШЕНИЕ №53 
„І. 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и местната 

администрация, чл.37и, ал.13, ал.14 във връзка с във вр. с чл.24а, ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет Чупрене разрешава 
отдаване под наем на земеделски земи в Община Чупрене, чрез публичен търг с явно 
наддаване  в землището на с. Горни Лом: 
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№ на имот Местност Начин на 
трайно 

ползване 

Категория Площ  

16571.337.19 Клюн Пасище 10 80922 кв. м. 
16571.337.17 Клюн Пасище 10 12409 кв. м. 

   ОБЩО: 93331 кв. м. 
 
ПАСИЩЕ   93 331 кв. м. за 16 лв./дка. 
 
Срок за ползване 1 /една/ година. 
Начална тръжна цена за една година – 1493.30 лв. 
 

2.Имотите по т.1 да бъдат обявени на публичен търг при условията на чл.37и, ал.13 от 
ЗСПЗЗ. Останалите след провеждането на този търг неотдадени имоти да бъдат обявени по 
чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.  

3. Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при условията и по 
реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение.” 

 

Т.19 от дневния ред: Разни. 
Г-н Иван Велков прочете заявление за еднократна помощ, депозирано от Йончо 

Кръстев Йончев, жител на с.Средогрив. Г-н Велков уведоми съветниците, че е посетил г-н 
Йончев в дома му, за да се запознае с нуждата му от финансова подкрепа, но не е установил 
личен контакт с него. Говорил с родителите му, направил е справка за доходите им, както и 
запитване в Дирекция Социално подпомагане, от където са го уведомили, че Йончо е лишен 
от подпомагане поради отказ за полагане на 14-дневки. При посещението в дома на 
заявителя, г-н Велков е установил, че те не са в крайна бедност и недоимък – имало кутии с 
цигари на масата, алкохолни напитки и хранителни продукти, които не са от първа 
необходимост и са сравнително скъпи. По негово мнение не би трябвало да се гласува 
финансова помощ на г-н Йончев, още повече, че в бюджета на Общината няма заложени 
средства за подобни неща. 

Г-жа Вълчинова подкрепи г-н Велков и каза, че това е „голата истина”. Майката на 
Йончо преди е „тичала из селото да му осигурява ракия, а сега тича да му търси пари за 
лечение”. В Средогрив има още 2-ма човека, които са действително болни и се нуждаят от 
лечение. 

Г-н Илиян Тонин изрази мнение, че не би трябвало да се отпускат еднократни помощи 
на никого, защото няма предвидени средства. 

Г-н Станков направи питане: 1. Относно задействана през предишния мандат 
процедура, за направа на учебно ловно стрелбище в с.Търговище. Има ли движение по тази 
процедура и евентуално, ако стане факт, стрелбището да се ползва от ловно-рибарското 
сдружение; 

2. Какво се случва с навеса на площада в Чупрене – необходимостта да се демонтира, 
още повече, че вероятността да има Торлашки събор е малка; 

3. На територията на общината се наблюдава масово не спазване на въведеното 
извънредно положение от една част от населението, предимно ромска. Дали би било 
възможно да се сформират групи, които да обикалят из населените места в двете поречия и 
да вземат някакви мерки. 

Г-н Анжело Добричов отговори, че по първия въпрос не е запознат с процедурата – до 
къде е стигнала и какво точно се случва; По 2-рия въпрос: навесът ще се демонтира, 
направено е запитване за нов навес; По 3-ти въпрос: „Нямаме право да санкционираме – това 
е от правомощията на РЗИ и други компетентни органи. Наистина се събират и това го 
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наблюдаваме ежедневно… и не са само цигани. Хората са арогантни и се смятат за 
безсмъртни… Всички трябва да се заемем и да предупреждаваме нарушителите. С полицията 
сме в непрекъсната връзка, но и ние трябва да разговаряме и убеждаваме хората.” 

Г-жа Вълчинова повдигна отново темата с конете: „На входа на Чупрене, едва не се 
сблъсках с кон. Трябва да се вземат по-сериозни мерки” Тя помоли и за снабдяване с 
предпазни марки кметствата. 

Г-н Велков информира, че е поръчал няколко кутии с предпазни маски, които може да 
се раздадат на кметствата в общината. 

Г-н Добричов също каза, че се работи по въпроса и маски ще има, очаква 
безвъзмездно около 150 броя.  

След изчерпване на дневния ред г-н Велков благодари на присъстващите и 
заседанието беше закрито в 11,30ч. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                                  /Л. Петкова /                                                                            / И.Велков / 


