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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 26/31.08.2021 г. 

 

 

 

Днес, 31.08.2021 год. от 10.00 часа в Големия салон на Читалището с. Чупрене се 

проведе редовно заседание на Общинския съвет - Чупрене, при спазване на въведените в 

страната мерки срещу разпространение на COVID-19. 

Присъстват 9 (девет) общински съветници. Отсъства по уважителни причини г-н 

Илиян Георгиев Тонин – в болничен. В залата е и г-жа Антонина Алексиева Георгиева - 

новоизбран общински съветник, която следва да положи клетва преди началото на 

заседанието. 

На заседанието присъстват: г-н Анжело Добричов - Кмет на община Чупрене и г-жа 

Мария Тодорова - Зам. - кмет на община Чупрене. 

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Иван Весков Велков - Председател на 

Общински съвет Чупрене. 

 Редовното заседание бе ръководено от г-н Иван Весков Велков – Председател на 

Общинския съвет – Чупрене, който обяви, че на днешното заседание има кворум и може да 

започне работа.   

 Председателят запозна общинските съветници, че след уведомяване на ОИК 

Чупрене за трайното отсъствие на общинския съветник Даньо Милков Антов е получено 

писмо от ОИК Чупрене за влезли в сила решения № 90/13.08.2021г. относно прекратяване 

на пълномощията на общинския съветник Даньо Милков Антов и Решение № 

91/13.08.2021г. за обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене, Антонина 

Алексиева Георгиева.  

 Г-жа Антонина Алексиева Георгиева, която присъства в залата е поканена от 

Председателя за полагане на клетва. 

 Г-жа Антонина Алексиева Георгиева полага клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и 

подписва клетвен лист. Председателят на Общински съвет Иван Велков пожелава на 

новоизбрания общински съветник ползотворна работа за благото на Община Чупрене. 

 Г-н Иван Велков изложи, че след свикване и оповестяване на заседанието в 

Общински съвет - Чупрене е постъпило предложение от Кмета на Община Чупрене –

Анжело Добричов с вх. ОбС № 279 - 103/25.08.2021 г. относно определяне позицията на 

Община Чупрене по предложението за дневен ред на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено за 16.09.2021 г. 

 Председателят на Общински съвет направи предложение за гласуване на дневен ред, 

поради неотложност от разглеждане на предложението, тъй като се касае за насрочена дата 

за 16.09.2021 г., както следва: 

 

1. Приемане на решение относно определяне позицията на Община Чупрене по 

предложението за дневен ред на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено за 16.09.2021 г.  

 

Преминава се към гласуване: 
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Гласували 10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Дневният ред се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.  

 

 Г-жа Радостина Ранчинска - дава предложение във връзка с постъпилия материал за 

15 минути почивка за становище от 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-н Иван Велков дава 15 минити почивка. 

 След почивката Председателят Иван Велков премина към разисквания по дневния 

ред.  

 

Т. 1 от дневния ред:  

Определяне позицията на Община Чупрене по предложението за дневен ред на Общото 

събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено за 16.09.2021 

г.  

 Г-н Велков даде думата на г-жа Радостина Ранчинска - Председател на Постоянната 

комисия по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по 

чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ, която прочете становището на комисията, която подкрепя 

предложението. 

 

 

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 № 192 

 

Oтносно: Определяне позицията на Община Чупрене по предложението за дневен 

ред на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено за 

16.09.2021г. 
 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 

1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите,  

   

Общински съвет - Чупрене взе следното РЕШЕНИЕ: 
 

1. Задължава МАРИЯ ЦЕЦКОВА ТОДОРОВА – ЗАМ.КМЕТ на Община Чупрене да 

участва като представител на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено за 16.09.2021г. от11:00ч. в сградата на 

Областна администрация – Видин, ул. „Дунавска” № 6, ет. 1, Заседателна зала № 

1. 
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2. Възлага на представителя на Община Чупрене при участието се в Общото събрание на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, да изрази позицията на Община 

Чупрене по предварително обявения дневен ред в писмото на Областния управител на 

гр.Видин изх. № АВиК 2803-5353 от 19.08.2021 год., и му дава мандат да гласува 

както следва: 

               По т.2 от Дневния ред: Съгласуване на Бизнес  план на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Видин, за периода 2022 – 2026 г.: 

- Да гласува с „Против” съгласуване на Бизнес план на оператора –  „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД – Видин, за периода 2022 – 2026 г. 

                         По т.3от Дневния ред: Съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни 

количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на 

водоснабдителни услуги в различни обособени територии на основание чл.5, ал.3 от 

Наредба 4/2014г., скл. между ВиК Видин и ВиК Монтана: 

- Да гласува със „За” Съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни 

количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на 

водоснабдителни услуги в разлчни обособени територии на основание чл.5, ал.3 от 

Наредба 4/2014г., скл. между ВиК Видин и ВиК Монтана. 

 

МОТИВИ:  Населението на Община Чупрене ползва гравитачно подавана вода, 

която е почти два пъти по-ниска от помпажната.  

Одобрението на Бизнес плана би довело до повишаване цената за потребителите в 

населените места в Община Чупрене. В разпределението на  разходите на дружеството е 

калкулирана себестойността на използваната ел. енергия за работа на помпите за помпажно 

подавана вода, без тя да е компонентна за доставка на питейна вода на гравитачно 

водоснабдените абонати. Със Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги и по-конкретно чл. 14, е въведен принцип за единна цена на ВиК 

услуга на обособена територия.  

Рамковата директива за водите /Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 23.10.2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта 

на политиката за водите/, изрично разписва задължението на държавите-членки да осигурят 

„…адекватен принос във възстановяване на разходите за водни услуги на различните 

ползватели на вода…”, т.е. цената за потребителите на вода да отразява реалните разходи. 

Единното ценообразуване ощетява ползвателите на вода, подавана на гравитачен принцип.  

Смятаме, че изменението на цените на ВиК услугите трябва да се прави след широки 

обществени консултации с потребителите, каквито реално липсват през изтичащия 

регулаторен период, което е в нарушение на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги. 
 

 

 Г-н Велков уведомява, че на тази сесия точка разни няма. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Председателя на Общински 

съвет Чупрене в 10.20 часа. 

 

 

 

          Протоколчик:            Председател ОбС Чупрене: 

 

                           /Е. Петрович/                                                                                /И.Велков/ 


