ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
П Р О Т О К О Л
№22/28.04.2021
Днес 28.04.2021 год. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене
(трети етаж) се проведе редовно заседание на Общинския съвет -Чупрене, при спазване на
въведените в страната мерки срещу разпространение на COVID-19.
В заседанието взеха участие 10 (десет) общински съветници. Отсъстваха по
уважителни причини г-н Даньо Милков Антов - в болничен.
На заседанието присъстваха: г-жа Мария Тодорова - Зам.-кмет на Община Чупрене,
Камелия Бакалеева – юрист на Община Чупрене, г-н Сергей Здравковски – служител в
Общинска администрация - Чупрене, Ирена Дочева – лице подпомагащо с правни
консултации Общински съвет Чупрене.
Заседанието бе открито в 9.30 ч. от г-н Иван Весков Велков - Председател на
Общински съвет Чупрене.
Редовното заседание бе ръководено от Иван Весков Велков – Председател на
Общинския съвет – Чупрене. Във връзка с обявената епидемична обстановка в РБългария,
Председателя предложи заседанието да се проведе в „закрити врати”. Въпроси и коментари
не възникнаха и се премина към гласуване.
Гласували 10 (десет) съветника:
„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Дневния ред бе приет с 10(десет) гласа „ЗА“.
Г-н Велков направи предложение за дневния ред на настоящото заседание, както
следва:
1.
Предложение за издаване на разрешение за изработване на изменение на
подробен устройствен план – план за регулация с обхват УПИ XIV – за
общинска баня УПИ I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III - 344 по ПУП на село
Търговище, община Чупрене, Област Видин;
2.
Продажба на транспортни средства общинска собственост;
3.
Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии,
собственост на община Чупрене;
4.
Приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински
горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 79 „а” и
79 „т”;
5.
Одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество между Община
Белоградчик и Община Чупрене относно ползване на социални услуги по
проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа на деца и младежи в
риск“;
6.
Допълване на Решение № 147/26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене;
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7.
8.
9.

Приемане на Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за
развитие на община Чупрене през 2020г. ;
Продажба на частна общинска собственост;
Разни.

Общинските съветници гласуваха дневния ред на редовно заседание №22 проведено
на 28.04.2021г.
Гласували 10 (десет) съветника:
„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Дневния ред бе приет с 10 (десет) гласа „ЗА“.
Р Е Ш Е Н И Я:
Т. 1 от дневния ред:
Предложение за издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен
устройствен план – план за регулация с обхват УПИ XIV – за общинска баня УПИ I –
345, УПИ II – 343 и УПИ III - 344 по ПУП на село Търговище, община Чупрене, Област
Видин;
Г-н Велков даде думата на вносителя за кратко разяснение настоящата точка.
След направеното предложение от Заместник Кмета на Община Чупрене въпроси,
предложения или запитвания не бяха направени.
Г-н Велков даде думата на Председателя на постоянната комисия по законност,
обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от
ЗПКОНПИ на Общински съвет – Чупрене.
Г-жа Радостина Ранчинска прочете становище на комисията, която единодушно
подкрепи предложението на кмета на Община Чупрене.
Премина се към гласуване.
Гласували поименно 10 (десет) съветника, както следва:
Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Адриан Мирославов Маринов
Богомил Данчов Станков
Валери Милчов Белясин
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Милчев Йокин
Даньо Милков Антов
Иван Весков Велков
Илиян Георгиев Тонин
Ленка Сандова Суйкова
Радостина Александрова Ранчинска
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Гласували 10 (десет) съветника:
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„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 162
Относно: Предложение за издаване на разрешение за изработване на изменение
на подробен устройствен план – план за регулация с обхват УПИ XIV – за общинска
баня УПИ I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III - 344 по ПУП на село Търговище, община
Чупрене, Област Видин
Със заявление вх.№
/14.04.2020 г. от Методи Милков Лилин, съгласно
приложеният документ за собственост – Нотариален акт за собственост № 190,
том I, дело № 281 от 05.05.1994 г., е поискал от Кмета на Община Чупрене, на
основание, чл.134, ал. 1 и ал.2, т. 1 от ЗУТ, да бъде издадено разрешение за
изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация с
обхват УПИ XIV – за общинска баня, УПИ I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III - 344 по
ПУП на село Търговище, община Чупрене, Област Видин.
Представена е Скица – предложение за изработване на изменение на ПУП – ПР в
обхват УПИ I – 345, УПИ II – 343, УПИ III – 344 и УПИ XIV – за общинска баня по
ПУП на село Търговище, община Чупрене, Област Видин, одобрен със Заповед № 6098
от 1939 г. с неприложена дворищна регулация за промяна на дворищната регулация
на УПИ I – 345 и УПИ II – 343 и УПИ III - 344 по имотна граница на ПИ 343 и
придаване на 267 м2 от УПИ XIV – за общинска баня и 144 м2 общинско място
придаваемо към УПИ II – 343 за достъп до улица на основание чл. 134, ал. 1 и ал. 2, т.
1 от ЗУТ.
УПИ XIV – за общинска баня в квартал 43 по плана на село Търговище е
урегулиран за обществено строителство за общинска баня. Урегулираният поземлен
имот е образуван от свободен терен общинска собственост, и части от поземлени
имоти 343 и 344 – частна собственост. Със заявление собственика на ПИ 343
Методи Милков Лилин е поискал изменение на Подробен устройствен план на село
Търговище, като имота му се урегулира по имотни граници и му се придаде
оставащата общинска част от УПИ XIV – за общинска баня в квартал 43 по плана
на село Търговище.
Към Заявлението е представен Нотариален акт за собственост № 190, том I,
дело № 281 от 05.05.1994 г. и Скица – проект за изработване на Проект за изменение
на ПУП – ПР.
С оглед горното и предвид на това, че заявлението е подадено от името на
заинтересувано лице то е допустимо.
В обхвата на проекта за урегулиране попада: УПИ XIV – за общинска баня, УПИ
I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III - 344 по ПУП на село Търговище, община Чупрене,
Област Видин.
Целта на проекта е да се изготви изменение на ПУП – план за регулация с обхват
УПИ XIV – за общинска баня, УПИ I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III - 344 по ПУП на
село Търговище, община Чупрене, Област Видин.
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Урегулирането следва да се извърши по правилата на § 8 от Преходни разпоредби
към ЗУТ.
§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) (1) След изтичане на
сроковете по § 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но
неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани
съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени
имоти или части от поземлени имоти се прекратява.
(2) Собствениците на поземлени имоти по ал. 1 могат да:
1. приложат влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове с
договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма;
2. поискат изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по
реда на този закон;
3. поискат вътрешните регулационни линии на техните имоти да бъдат
поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.
За постигане целите на проектирането, следва да се изработи ПУП по смисъла
на чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, както следва:
План за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без
режим на застрояване.
С оглед горните факти и обстоятелства и на основание, чл.124а, ал.1 от ЗУТ
Общински съвет Чупрене взе следното решение:
Разрешава изработване на Подробен устройствен план – подробен устройствен
план – план за регулация с обхват УПИ XIV – за общинска баня УПИ I – 345, УПИ II
– 343 и УПИ III - 344 по ПУП на село Търговище, община Чупрене, Област Видин, на
основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
Т. 2 от дневния ред:
Продажба на транспортни средства общинска собственост;
Председателя на ОбС – Чупрене дава думата на вносителя на предложението.
Г-жа Тодорова представи с кратко резюме на проектопредложението.
Запитване и други предложения не бяха направени.
Г-н Велков даде думата на Председателя на постоянната комисия по земеделие и гори,
общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове на Общински съвет –
Чупрене, относно становището на Комисията.
Г-жа Вълчинова прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи
предложението.
Премина се към гласуване.
Гласували поименно 10 (десет) съветника, както следва:
Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Адриан Мирославов Маринов
Богомил Данчов Станков

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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Гласували 10 (десет) съветника:
„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 163
Относно: Продажба на транспортни средства общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал.2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и във връзка със Заявление № 703/17.03.2021г. от Емил Цветанов Асенов
Общински съвет Чупрене взе следното решение:
1. Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да
организира процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 3 броя
транспортни средства, собственост на общината, както следва:
Товарен автомобил ГАЗ 53, Рег.№ВН2867ВН ,рама №62752, двигател №53М78850М89
и година на въвеждане в експлоатация 1989г. и СПС в лв. с ДДС – 1310.00 лв. ;
Специален автомобил ГАЗ 53, Рег. №ВН2317ВН , рама №63186, двигател №112766 и и
година на въвеждане в експлоатация 1989г. и СПС в лв. с ДДС – 1520.00 лв.;
Лек автомобил МЕРЦЕДЕС ВИТО, Рег.№ ВН0307ВТ, рама №VSA63809413287810 ,
двигател № 61198050118161 и година на въвеждане в експлоатация2000г. и СПС в лв.
с ДДС – 1850.00 лв.
2. Общински съвет Чупрене одобрява извършената експертна оценка от независим
лицензиран оценител инж. Валери Василев на горепосочените транспортни
средства в размер на 1310 лева,1520лева и 1850лева
3. Общински съвет Чупрене определя:
3.1.Вид на процедурата: публичен търг с явно наддаване;
3.2.Начална тръжна цена –
Товарен автомобил ГАЗ 53 – 1310.00 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 1520.00лева;
Мерцедес Вито – 1850.00 лева;
3.3.Депозит за участие –
Товарен автомобил ГАЗ 53 – 131.00 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 152.00лева;
Мерцедес Вито – 185.00 лева;
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3.4. Стъпка на наддаване – 2% от началната тръжна цена, както следва:
Товарен автомобил ГАЗ 53 – 26.20 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 30.40 лева;
Мерцедес Вито – 37 лева;
МОТИВИ: Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОС Продажба на имоти и вещи – частна
общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на
общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на
резултатите от търга или конкурса се сключва договор с общината или от
оправомощено от него длъжностно лице.
Съгласно чл. 30, ал. 1, ал.2и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
ал.1- продажбата на движими вещи – частна общинска собственост ,се
извършва след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг
по реда на настоящата наредба;
ал.2 – пазарната цена се определя от лицензиран оценител, член на Камарата на
независимите оценители в България. Разходите по оценката се поемат от спечелилия
търга;
ал.3 – въз основа резултатите от проведения търг, кметът на общината издава
заповед и сключва договор по реда на ЗЗД;
Във връзка с гореизложеното, се предлага провеждането на публичен търг за
продажба на движими вещи-частна общинска собственост, с което ще се осигурят
финансови постъпления в общинския бюджет.

Т.3 от дневния ред:
Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии,
собственост на община Чупрене.
Председателя на ОбС – Чупрене дава думата на представител на вносителя на
предложението.
Г-жа Тодорова направи кратко резюме на предложението, като подчерта, че следва и
трябва да се възползваме от всяка възможност от събиране на средства към общинският
бюджет
Въпроси, коментари не възникнаха и г-н Велков даде думата на Председаателя на
постоянната комисия земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и
еврофондове на Общински съвет – Чупрене, относно становището на Комисията.
Г-жа Вълчинова прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи така
направеното предложение.
Премина се към гласуване.
Гласували поименно 10 (десет) съветника, както следва:
Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Адриан Мирославов Маринов
Богомил Данчов Станков
Валери Милчов Белясин

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

„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Гласували 10 (десет) съветника:
„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 164
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските
територии, собственост на община Чупрене
Общински съвет Чупрене взе следното решение:
Одобрява годишен план за ползване на дървесина от ОГТ за 2021 г. в размер на
3633 м3,от които 928 м3 лежаща маса от възобновителни сечи във високостъблени
гори,1150 м3 лежаща маса от огледни сечи във високостъблени гори и 1555 м3 лежаща
маса от други сечи (принудителни) в издънкови гори за превръщане.

Т4. от дневния ред
Приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински
горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 79 „а” и 79 „т”
Председателя на ОбС – Чупрене дава думата на представител на вносителя на
предложението.
Г-жа Тодорова направи кратки разяснения относно така внесеното предложение.
Г-н Велков отправи апел относно това стриктно да се съблюдава за кубатурата по
документи и това което е натоварено на камионите.
В отговор г-жа Тодорова подчерта, че към момента замества Кмета на Община
Чупрене, който е в болничен, и ако и бъде наредено това, то тя ще го изпълни.
Други въпроси, коментари не възникнаха и г-н Велков даде думата на Председателя
на постоянната комисия земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция
и еврофондове на Общински съвет – Чупрене, относно становището на Комисията.
Г-жа Вълчинова прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи така
направеното предложение.
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Премина се към гласуване.
Гласували поименно 10 (десет) съветника, както следва:
Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Адриан Мирославов Маринов
Богомил Данчов Станков
Валери Милчов Белясин
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Милчев Йокин
Даньо Милков Антов
Иван Весков Велков
Илиян Георгиев Тонин
Ленка Сандова Суйкова
Радостина Александрова Ранчинска
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Гласували 10 (десет) съветника:
„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 165
Относно: Приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от
общински горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 79 „а” и
79 „т”
На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.114,ал.1 от ЗГ и
чл.7, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти,
Общински съвет – Чупрене взе следното решение:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112,ал.1,т.1 от Закон за
горите,чл.23,ал.3 и ал.4 от Наредба за управление на общинските горски
територии – собственост на Община Чупрене,чл.5,ал.3,във вр. с
ал.1,т.1,чл.49,ал.2, във връзка с ал.1,т.1 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
Общински съвет -Чупрене взема решение за провеждане на търг с явно наддаване
за продажба на стояща дървесина на корен при условията и реда на Глава трета,
Раздел I от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти от Общински горски фонд в Обект №
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21001 в землището на с.Горни Лом, Община Чупрене и прогнозни количества, вид
дървесината и начална цена, както следва:

отдел

Дърв.вид

79/а

Бук

Всичко 79/а
79/т

Бук

Сортимент

м3

Трупи за бичене над 30
см
Трупи за бичене 18-29 см
Дърва ОЗМ
Дърва за огрев
Трупи за бичене над 30
см
Трупи за бичене 18-29 см
Дърва ОЗМ
Дърва за огрев

Всичко
79/т
Всичко
21001

за

Обект

№

Ценав лв.

458

85

17
50
50
575
269

65
50
36

21
30
33
353

65
50
36

Стойност
без ДДС
38930

85

928

1105
2500
1800
44335
22865
1365
1500
1188
26918
71253

Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика между
действително добитата дървесина и посочените в документацията, заплащането се
извършва по предложената от участника цена за 1м3 за действително добитите
количества категории и асортименти дървесина.
2.
Възлага на Кмета на Община Чупрене да организира провеждането на
търга с явно наддаване и да издаде заповед по чл.55,ал.3 от Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти съобразно
посочените по-горе условия.
МОТИВИ: Насажденията, предложени за отдаване са предвидени за провеждане
на възобновителна сеч. Предложеният вид на тръжна процедура, както и началните
цени на продажба са съобразени с достигнатите цени при продажба на стояща
дървесина на територията на РДГ Берковица през 2020 год.
Т. 5 от дневния ред:
Одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество между Община
Белоградчик и Община Чупрене относно ползване на социални услуги по проект
„Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа на деца и младежи в риск“.
Председателя на ОбС – Чупрене дава думата на вносителя на предложението.
Г-жа Тодорова докладва предложението за подписване на проектното споразумение
между двете съседни общини и подчерта, че това ще е чудесно начинание и като реализация
за децата в риск на територията на Община Чупрене.
Г-н Богомил Станков поиска думата и подчерта, че ще подкрепи така направеното
предложение, но трябва да се вземат специални мерки за три – четири конкретни деца на
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територията на с. Чупрене, които очевидно на всички осъществяват просия и това е
недопустимо. Трябва да се съзират необходимите органи и да се вземат мерки.
Председателя на Общински съвет Чупрене подкрепи предложението и апелира да се
подготви сигнал до Закрила на детето още в първия работен ден, ако трябва да е и съвместен
от Община Чупрене и Общински съвет Чупрене.
Г-жа Тодорова обясни, че са водени разговори с Закрила на детето, в отговор на което
е обяснено, че те не биха могли да се самосезират, а е необходим сигнал. Заместник кмета
обясни как тя лично е обикаляла, съвместно със Захари Захариев, всички населени места на
територията на общината с цел да разговаря с децата и техните родители за посещаемостта
им в училищата. Мотивира се, че училищата са топли, предлага се всекидневно храна за
всяко дете, дори при оплакване от страна на родителите, че не могат да подсигурят дрехи за
да ходят децата на училище, г-жа Тодорова заяви, че лично е подсигурявала и носила дрехи
на нуждаещите се, но въпреки това не се посещават учебните заведения. Относно децата
просещи на улицата е потресаваща гледка и трябва да се вземат мерки.
След приключване на дебатите г-н Велков отново даде думата на Председателя на
постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт,
туризъм и вероизповедание на общински съвет – Чупрене, относно становището на
Комисията.
Г-н Богомил Станков прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи
така направеното предложение.
Премина се към гласуване.
Гласували 10 (десет) съветника:
„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 166
Относно: Одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество между
Община Белоградчик и Община Чупрене относно ползване на социални услуги по проект
„Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа на деца и младежи в риск“.
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 59, чл.60 и чл.61, ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4, и
т.4, буква а, от Закон за местното самоуправление и местната администрация, и в
изпълнение на заложените мерки в „Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Белоградчик 2016-2020“ по Приоритетно направление 1 Превенция за деца и семейства в риск, във връзка с реализиране на проект „Осигуряване
на дългосрочна грижа и подкрепа на деца и младежи в риск“ по ОП РЧР 2014-2020г., и
обхващане на децата и младежите нуждаещите от подкрепа чрез социални услуги,
живеещи на територията на Община Чупрене:
Общински съвет Чупрене взе следното решение:
1. Одобрява проект на Споразумение за партньорство и сътрудничество между
Община Чупрене и Община Белоградчик, съгласно Приложение № 1 – неразделна
част от настоящото решение.
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2. Упълномощава Кмета на Община Чупрене да подпише Споразумение за
партньорство и сътрудничество между Община Чупрене и Община Белоградчик,
съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.
МОТИВИ: Чрез подписване на настоящото Споразумение за партньорство и
сътрудничество между двете общини – Чупрене и Белоградчик, ще бъдат реализирани
дейности по превенция, консултиране и рехабилитация, както и осъществяване на
специализирана помощ на децата и семействата в риск, и на децата и младежите с
увреждания, живеещи на територията на двете общини чрез разкритите по проекта Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с
уреждания и техните семейства.

Т. 6 от дневния ред:
Допълване на Решение № 147/26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене
Председателя на ОбС – Чупрене даде думата на вносителя на предложението.
Г-жа Тодорова направи разяснения по въпросното предложение, като уточни, че
проекта е одобрен и, че изискване от Управляващият орган би следвало да бъде одобрен от
Общински съвет ясно разписан ръководен екип по проекта на Община Чупрене. Тя самата
ще е ръководител на проекта и служители Дирекция „Обща администрация”, ще бъдат
назначени и други 12 лица по проекта.
В тази връзка г-н Велков много ясно подчерта, че би следвало тези 12 лица, които ще
бъдат назначени да са подходящи за дейностите и хората бенефициенти по проекта да са
доволни от услугите, които ще изпълняват. Това негово изказване е провокирано от
конкретно лице, което разнася храната на социалния патронаж в с. Горни Лом и хората
имащи право на тази социална услуга не желаят да се възползват от нея точно поради
незадоволителните, дори лоши хигиенни навици на лицето, още повече по време на
пандемията. Ако трябва даже да се назначи лице на 2/3 или 4 часа за да извършва тази
дейност.
Г-жа Тодорова обясни, че Общината не би могла да дискриминира личностите по
външен вид или хигиенни навици, но ще разговаря с Кмета на с. Горни Лом.
Г-жа Радостина Ранчинска зададе уточняваш въпрос като попита Директор „Дирекция
Обща администрация” ли ще отговаря за проекта.
Г-жа Тодорова отговори, че не Директор Дирекция ”Обща администрация” юе е
отговорен за реализирането на проекта, а самата тя е ръководител. Другите отговорни лица
по проекта са от въпросната дирекция, защото трябва да се даде шанс за професионален опит
по проекти на младите служители в администрацията.
След дискусията г-н Велков даде думата на Председателя на постоянната комисия по
икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика на общински
съвет – Чупрене.
Г-н Адриан Маринов прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи
предложението на кмета на Община Чупрене.
Премина се към гласуване.
Гласували 10 (десет) съветника:
„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
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„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 167
Относно: Допълване на Решение № 147/26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене
На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнение на проект
по процедура за БФП BG05M9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, във вр. с Решение на ЕК от 20
декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия,
натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, на осн. чл. 9 от
Закон за държавните помощи, чл. 17, ал.1 и чл. 41, ал. 2,т.1 от ЗСУ,
Общински съвет Чупрене взе следното решение:
Допълва Решение №147/26.03.2021г. като след точка 1 и точка 2 се създава точка
3, т.4, т. 5 и т.6 със следното съдържание:
3. Възлага изпълнението на Услуга „Патронажна грижа”, като УОИИ, в рамките
на проекта на Община Чупрене по процедура за БФП BG05M9OP001-6.002
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“ на Дирекция „Обща администрация“ в структурата на
общинска администрация към община Чупрене.
4. Упълномощава Кмета на Община Чупрене да възложи изпълнението на УОИИ
„Патронажна грижа”, в рамките на проекта на Община Чупрене по процедура
чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с
акт за възлагане на Дирекция „Обща администрация“, който акт следва да
съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на комисията от 20
декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия,
натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.
5. Финансираната по проекта УОИИ „Патронажна грижа” се ползва от
потребителите без заплащане на такса.
6. Услугата да се предоставя на територията на община Чупрене, като се възлага
за срок от 12 месеца, считано от 01.05.2021г.
МОТИВИ: С Решение №147/26.03.2021 г. Общински съвет Чуперне дава съгласие
Община Чупрене да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Процедура BG05M9OP001- 6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по ОП РЧР 2014-2020г.
Община Чупрене като конкретен бенефициент самостоятелно възлага
предоставянето на услугата „Патронажна грижа”, която се определя като услуга от
общ икономически интерес (УОИИ). Във връзка с изискванията по изпълнение и
управление
на
проектa
е
необходимо
Общинският
съвет
като
„възложител”/администратор по см. на чл. 9 от ЗДП да възложи с нарочен акт
(решение) изпълнението на УОИИ на общинско предприятие/звено/дирекция от
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Общината като определи реда и условията за това. Възлагането се извършва чрез
Кмета на общината. Общинското предприятие / звено /дирекция от общината
представлява „оператор” и съответно изпълнител на услугите по „Патронажна
грижа”. Акта за възлагане следва да съдържа всички необходими реквизити, съгласно
чл. 4 от Решението на ЕК от 2011 г.
Съгласно ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на проект
по процедура „Патронажна грижа +” е необходимо възлагането на услуга
„Патронажна грижа” като УОИИ.

Т. 7 от дневния ред:
Приемане на Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на
община Чупрене през 2020г.
По настоящата точка от дневния ред г-н Велков предостави думата на вложителя на
предложението.
Г-жа Тодорова направи краткото резюме на доклада, като подчерта, че Председателя
на Общински съвет Чупрене е показал незадоволство от малкото свършена работа през
програмния период. Това би могло да се промени скоро защото вече се водят разговори за
различни проекти , като например подмяна на довеждащия водопровод от местността „Бела
вода”, които ще обслужва не само община Чупрене, но и другите три съседни общини.
След прекратяване на дебатитегГ-н Велков даде думата на Председателя на
постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и
енергетика на общински съвет – Чупрене.
Г-н Адриан Маринов прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи
предложението на кмета на Община Чупрене.
Премина се към гласуване.
Гласували 10 (десет) съветника:
„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 168
Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за
развитие на община Чупрене през 2020г.
На основание чл. 21, ал.1т.12 от ЗМСМА
Общински съвет Чупрене взе следното решение:
Приема Годишен доклад за наблюдениe на Общинския план за развитие на
Община Чупрене през 2020година.
МОТИВИ: Изпълнението на Общинския план за развитие на община Чупрене за
периода 2014-2020г. изисква в последната година от периода да се отчете свършеното
от Общинската администрация в община Чупрене през 2020година, която се явява и
много важна първа година от мандат 2019 – 2023г. на общинското ръководство.
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Настоящото предложение се внася в изпълнение на разпоредбите на чл.23 от
Закона за регионално развитие като важна част от бъдещата дейност на общинската
администрация за просперитет на общината.
Т. 8 от дневния ред:
Продажба на частна общинска собственост
Председателя на ОбС – Чупрене дава думата на представител на вносителя на
предложението.
Г-жа Тодорова направи кратко резюме на предложението.
Въпроси, коментари не възникнаха и г-н Велков даде думата на Председателя на
постоянната комисия земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и
еврофондове на Общински съвет – Чупрене, относно становището на Комисията.
Г-жа Вълчинова прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи така
направеното предложение.
Премина се към гласуване.
Гласували поименно 10 (десет) съветника, както следва:
Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Адриан Мирославов Маринов
Богомил Данчов Станков
Валери Милчов Белясин
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Милчев Йокин
Даньо Милков Антов
Иван Весков Велков
Илиян Георгиев Тонин
Ленка Сандова Суйкова
Радостина Александрова Ранчинска
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„ЗА” - 10 (десет) гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението бе прието с 10 (десет) гласа „ЗА“.
РЕШЕНИЕ № 169
Относно: Продажба на частна общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 56, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
във връзка със Заявление № 2284 от в14.10.2020г. от Христина Димитрова Георгиева
Общински съвет Чупрене взе следното решение:
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1.
Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община
Чупрене да организира процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
частна собственост поземлен имот ПИ 58671.43.8– Оценени с експертна оценка на
земеделски земи от инж. Тони Илиев Цветков лицензиран оценителПоземлен имот ПИ 58671.43.8 – частна общинска собственост с АОС №1553 /
02.12.2020 г. НТП нива (пета категория) с предназначение на територията земеделска,
адрес на поземления имот с. Протопопинци , местност „Ливаге“ с площ на имота от
2819кв. м. и скица № 15-991835 ;
2.
Общински съвет Чупрене определя:
2.1.
Вид на процедурата: публичен търг с явно наддаване;
2.2. Начална тръжна цена –
Поземлен имот ПИ 58671.43.8 – 1762,72лв.
2.3. Депозит за участие –
176,27 лв
2.4. Настъпателна стъпка 2%
35,25 лв
МОТИВИ: Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОС Продажба на имоти и вещи - частна
общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на
общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на
резултатите от търга или конкурса се сключва договор с общината или от
оправомощено от него длъжностно лице. Парите от продажбата са важни за
бюджета на общината.
Съгласно чл. 56 ал.1 продажба на земя частна общинска собственост от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
- продажбата на земя – частна общинска собственост ,се извършва след решение
на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг по реда на
настоящата наредба;
– пазарната цена се определя от лицензиран оценител, член на Камарата на
независимите оценители в България. Разходите по оценката се поемат от спечелилия
търга;
– въз основа резултатите от проведения търг, кметът на общината издава
заповед и сключва договор по реда на ЗЗД.

Т. 9 от дневния ред: Разни.
Г-н Велков обяви точка разни и взе думата като за пореден път повдигна въпроса за
гастролиращите търговци. Какво прави общината по този въпрос по време на пандемия.
Дори и в момента от прозореца на залата в която се провежда настоящото заседание се
виждат двама-трима търговци, които продават. Такси събират ли се от тях? Защо не се
вземат мерки да се защитят местните търговци.
Г-жа Тодорова отговори, че друго не би могло да се направи към този момент, освен
да се събере такса, което ще го направи.
Г-н Станков взе думата и предложи да се определи един ден от седмицата като
„пазарен ден” с гастролиращи търговци, както практикуват и другите общини като Ружинци,
Белоградчик, Димово. Да се определи ден от седмицата, място и да се събират такси. Г-н
Станков прекрати дискусията като постави следващия въпрос „Защо има издадена заповед да
няма масови мероприятия по време на Великденските празници?”
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Г-жа Тодорова подчерта, че в момента замества кмета н общината и по силата на
пълномощното е забранила провеждането на културно масови мероприятия по време на
Великденските празници, но е проведен разговор с представител на полицията, ако има
Великденски литургии хората да не се санкционират, а само да се съблюдава за спазване на
противоепидемичните мерки. „ Аз замествам! Така ми е казано да издам такава заповед!”
Г-жа Вълчинова поиска думата и в изказването си подчерта, че тенденцията е
скритата статистика е по голяма от официалната, касаещи заразените от COVID – 19. Много
лица са неотговорни и всеки трябва да внимава.
Г-н Станков взе думата и апелира към прекратяване на дебата, тъй като Заповедта е
факт и няма какво да се направи.
Г-н Велков взе думата и подсети всички общински съветници да подадът личните си
декларации пред КПКОНПИ до 15. Май. И продължи с докладна от Жулиета Янева от с.
Долни Лом, която моля за материали и инструменти за поддържане на Информационния
туристически център в с. Долни Лом.
Г-жа Тодорова отговори, че ще има грижа да подсигури исканото.
Г-н Станков поиска думата и акцентира на няколко точка, като подчерта, че осъзнава
факта, че г-жа Тодорова замества и не очаква конкретни отговори от нея в момента.
1. Попита за „ едно гише” още миналата година кмета на Общината е обещал
изграждането и стартирането след нова година на „Едно гише”. Кога това ще бъде
факт?
2. Всяка година Общината трябва да изготвя „Календарен план”, който да се одобрява от
Общински съвет. Къде е „Календарния план”?
3. Въпрос и към Общински съвет – втора година под ред не се представя доклад за
престъпността на територията на община Чупрене. Защо?
4. Въпрос към всички ръководни длъжности в общинска администрация – до кога ще
има две работни времена за служителите в администрацията?
5. Вече има първа копка на водопровода – ще започне ли да се работи скоро?
Отговор на г-жа Тодорова беше, че ще се започне скоро работа по водопровода.
Платена е първата сума по договора и Секретаря на общината вече извършва огледи на място
да не са възникнали пречки при стартиране на строително монтажните дейности.
Отново г-н Станков продължи със въпросите си като попита кога ще се въведе за
всички служители единна система за документооборот, защото има много депозирани
заявления и молби, за чието изпълнение или отговор не се следи да е в срок. По месеци стоят
документи с „мълчалив отговор” До кога?
Отговори на горните въпросите не беше даден.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беще закрито от Председателя на
Общински съвет Чупрене в 11.07 часа.

ПРОТОКОЛЧИК :
/П. Семкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ И. Велков /
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