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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 27/30.09.2021 г. 

 

 

 

Днес, 30.09.2021 год. от 09.30  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 10 (десет) общински съветници. Отсъства по уважителни причини г-н 

Илиян Георгиев Тонин – в болничен.  

На заседанието присъстват: г-жа Мария Тодорова – Зам.кмет на община Чупрене, 

Сергей Здравковски – директор ОА, кметове и кметски наместници. 

Заседанието бе открито в 09.30 часа от г-н Иван Весков Велков - Председател на 

Общински съвет Чупрене. 

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

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

започне работа.   

 Председателят продължи процедурно и предложи да бъде направена промяна в 

дневния ред - допълнителна точка - Участие на Община Чупрене в Сдружение с 

нестопанска цел „Еко иновейшън хъб - Стартъп / вилидж Чупрене“, с изписване на 

английски език /Eco Innovation Hub - Startup Vilage Chuprene/ - за развиване на 

дейност в полза на обществото. 
 

Предложението бе подложено на гласуване. 
 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 
 

Предложението – промяна в дневния ред се приема с 10 (десет) гласа „ЗА”. 

 

Председателят прочете проекта на дневния ред, както следва: 

1. Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

/ОбщКБДП/. 

2. Отмяна на Решение № 187/30.07.2021 год., взето с Протокол №25/30.07.2021 год. на ОбС-

Чупрене. 

3. Промяна в състава на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание на Общински съвет Чупрене. 

4. Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” по Процедура 

„Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите”.  

5. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. 

6. Участие на Община Чупрене в Сдружение с нестопанска цел „Еко иновейшън хъб - 

Стартъп / вилидж Чупрене“, с изписване на английски език /Eco Innovation Hub - Startup 

Vilage Chuprene/ - за развиване на дейност в полза на обществото. 
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7. Разни. 

 

Общинските съветници гласуваха дневния ред на редовно заседание №  27 проведено на 

30.09.2021 г. 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

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

 

 

Точка 1 от дневния ред: Създаване на общинска комисия по безопасност на 

движението по пътищата /ОбщКБДП/. 

Г-н Велков: Точка първа от дневния ред няма да се разглежда, защото предложението няма 

подпис на кмет. 

Предложението е подложено на гласуване: 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема.Точка първа от дневния ред няма да бъде разглеждана. 

 

Точка 2 от дневния ред: Отмяна на Решение №187/30.07.2021 год., взето с Протокол № 

25/30.07.2021 год. на ОбС-Чупрене. 

Г-н Велков дава думата на г-н Здравковски за разясняване на предложението. 

Г-н Здравковски: Областният управител иска да се отмени Решението, защото планът 

трябва да бъде утвърден от областния съвет по бедствия и аварии. 

Г-жа Ранчинска прочете становището на комисията, която подкрепя внесеното 

предложение. 

Премина се към гласуване: 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                                          РЕШЕНИЕ № 193 

 

OTHOCНO: Отмяна на Решение № 187/30.07.2021 год., взето с Протокол № 

25/30.07.2021 год. на ОбС-Чупрене. 

  

На основание чл.21, ал. 1,т. 24  от ЗМСМА,  

                          Общински съвет Чупрене взе следното Решение:   

 

Отменя Решение № 187/30.07.2021 год., взето с Протокол № 25/30.07.2021 год., с което е 

приет План за защита при бедствия на територията на община Чупрене. 

 

Мотиви: Съгласно чл. 9, ал.11 от Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/ Планът  за защита 

при бедствия на територията на община Чупрене трябва да бъде внесен за съгласуване 

първо  в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област 

Видин. 
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След съгласуването му на областно ниво  ОбС-Чупрене го приема. 

   

Точка 3 от дневния ред: Промяна в състава на Постоянната комисия по 

здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и 

вероизповедание на Общински съвет Чупрене 

Г-н Велков: Промяната се наложи поради застъпване на двама председатели на комисии. 

Освобождава се г-н Валери Белясин. На негово място председател на комисия по 

здравеопазване и социални дейности образование, култура, спорт, туризъм и 

вероизповедание ще бъде г-жа Антонина Георгиева. 

Г-н Станков прочете становището на комисията, която подкрепя внесеното предложение. 

Премина се към гласуване. 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                                                    РЕШЕНИЕ № 194 

 

Относно: Промяна в състава на Постоянната комисия по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание на Общински 

съвет Чупрене. 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 23 и 

чл. 25, ал. 2  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  

 

Общински съвет - Чупрене взе следното Решение: 

 

1. Освобождава Валери Милчов Белясин като Член на Комисията по здравеопазване 

и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание; 

2. Избира Антонина Алексиева Георгиева за Член на Комисията по здравеопазване и 

социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание. 

 

 Мотиви: На заседание № 26/30.08.2021 г. на Общински съвет Чупрене, Антонина 

Алексиева Георгиева положи клетва като новоизбран общински съветник. Пълномощията 

на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетва. Право на общинския 

съветник е да бъде избиран в състава на постоянните комисии на съвета, като всеки 

общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Предлага се Антонина 

Георгиева да заеме мястото на Валери Белясин в състава на комисията, който бе избран на 

мястото на общински съветник, който трайно не участваше на заседания на комисията, 

поради заболяване, поради което Постоянната комисия не можеше да функционира и това 

наложи Общинския съвет да извърши промяна в състава на комисията.  
 

Точка 4 от дневния ред: Кандидатстване за  предоставяне на финансиране от 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021, 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 

групи” по Процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите” 

 

Г-н Велков дава думата на г-жа Мария Тодорова за разяснение по предложението. 
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Г-жа Мария Тодорова: Предложението идва от Община Белоградчик по норвежки 

механизъм, като максималната стойност на проекта е 700 000 хиляди лева. Програмата е 

насочена към хора от ромски произход, за  завършване на образованието и допълнителна 

квалификация. Това включва курсове по готварство, фризьорство, строителство, за да са 

равноправни на пазара на труда. Община Чупрене няма здравен медиатор, а те са хората, 

които ще работят най-добре с тях. Правя корекция по т. 2 от предложението, където трябва 

да отпадне „Декси Консулт” ЕООД - гр. Плевен, защото могат да участват само 

неправителствени организации. 

Г-н Велков: В какво съотношение ще бъдат разпределени парите по проекта? 

М. Тодорова: Община Белоградчик ще вземат по голям процент, тъй като там ще участват 

към 1500 роми. Ние ще участваме с 400. Те са по - големия партньор. 

Г-н Адриан Маринов прочете становището на комисията, която подкрепя внесеното 

предложение. 

Премина се към гласуване. 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 
 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 195 

 

Относно: Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014 - 2021, Програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” по Процедура 

„Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите” 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

1. Дава съгласие Община Чупрене да участва в качеството си на партньор на община 

Белоградчик в подготовка и подаване на проектно предложение по Процедура 

„Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите” на Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 

групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство.  

Целта на проекта е създаване на устойчиви механизми за подобряване на 

състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски 

общности чрез социално включване и овластяване на ромите в общините 

Белоградчик и Чупрене. Проектът предвижда дейности, които да допринесат за 

подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и 

недискриминация. Проектът се стреми към активното участие на ромската общност 

в сътрудничество с местните институции (местни власти, гражданско общество и 

други доставчици на услуги). 

2. Дава съгласие, описаното в т.1 проектно предложение да бъде подадено в 

партньорство с Община Белоградчик, Сдружение с нестопанска цел „Инициатива за 

равни възможности”- гр. София.  
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3. Дава съгласие общата стойност на проектното предложение да бъде до левовата 

равностойност на 750 000 евро, при интензитет на безвъзмездната финансова помощ 

в размер на 100% от разходите по проекта. 

4. Дава съгласие конкретните права и задължения на партньорите в проектното 

предложение да бъдат уредени в споразумение за партньорство. 

5. Упълномощава кмета на Община Чупрене да предприеме всички необходими 

действия свързани с предоставяне на необходимата информация към община 

Белоградчик за подготовката и подаването на проектното предложение пред 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021. 

 

Мотиви: По т. 1 - Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по Процедура 

„Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите” на Програма „Местно 

развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 

община Чупрене е допустим бенефициент/партньор. Процедура „Интегрирани мерки за 

приобщаване и овластяване на ромите” цели чрез ефективни интегрирани подходи да се 

създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, 

живеещи в маргинализирани ромски общности.  

 

Точка 5  от дневния ред: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост 

Г-н Велков дава думата на г-жа Мария Тодорова за разяснение по предложението. 

Г-жа Мария Тодорова: В Община Чупрене е постъпило Заявление с вх. № 1886/04.08.21г. от 

Соня Любенова Цолова от гр. Белоградчик относно отдаване на помещение под наем, 

собственост на Община Чупрене, находящо се на ул. „Асен Балкански” № 45, за 

упражняване на професията и като фризьор. 

Г-н Велков пита досега дали е стопанисвано и плащан ли е наем на помещението. 

Г-жа М. Тодорова: Настанен е наемател, но договор не е сключван. 

Г-жа Вълчинова прочете становището на комисията, която подкрепя внесеното 

предложение. 

Премина се към поименно гласуване. 

 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  
 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 9  (девет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

„ПРОТИВ” – 0 
 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 

                                                     

РЕШЕНИЕ № 196 
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Относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3от ЗОС, чл. 17, ал. 

1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

във връзка с Решение № 452, взето с протокол № 39/31.01.19 г. на Общински съвет - 

Чупрене и във връзка със Заявление № 1886/04.08.2021 г. от Соня Любенова Цолова от гр. 

Белоградчик, 

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

1. Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да 

организира процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 

част от имот – частна общинска собственост - помещение с площ от 18 кв.м. 

находящо се в сграда 81757.500.443.1: застроена площ от 73кв.м.,бр. етажи 1-

предназначение на сградата –Административна делова сграда в с.Чупрене, с 

предназначение за фризьорски салон за срок от 5 /пет/ години и с начална тръжна 

цена - наем за 1 /един/ месец – 30 лв., актувана с Акт № 1185 от 19.06.2018г. за 

частна общинска собственост  

2. Общински съвет Чупрене определя: 

2.1.Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване; 

2.2. Начална тръжна цена – 30.00 лева; 

2.3.Депозит за участие – 3.00 лева; 

 Мотиви: Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗОС свободни имоти или части от тях - частна 

общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и 

по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Съгласно ал. 2 отдаването под наем на 

имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или 

публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се 

извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от 

търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено 

от него длъжностно лице. 

 Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, имоти - частна общинска собственост, се отдават под  

наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс, при условия и ред, определени в тази  наредба. 

 Във връзка с целесъобразното управление на имота, съобразно чл. 11 от ЗОС в 

интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на 

добър стопанин и имайки предвид нуждите от финансови постъпления за Община Чупрене, 

се предлага провеждането на публична тръжна процедура за наем на посочения имот. 

 В Община Чупрене е постъпило Заявление с вх. № 1886/04.08.21 г. от Соня 

Любенова Цолова от гр. Белоградчик относно отдаване под наем, собственост на Община 

Чупрене, находящо се на ул. „Асен Балкански” № 45, за упражяване на професията й като 

фризьор.   

 

Точка 6  от дневния ред: Участие на Община Чупрене в Сдружение с нестопанска цел 

„Еко иновейшън хъб - Стартъп / вилидж Чупрене“, с изписване на английски език 

/Eco Innovation Hub - Startup Vilage Chuprene/ - за развиване на дейност в полза на 

обществото 

 

Г-н Велков даде думата на Г-жа Мария Тодорова за разяснения. 

Г-жа М. Тодорова: Инициативата дойде от г-н Захариев – Директор на училището в 

Чупрене, който има партньори от предишни инициативи. Имахме две срещи. Идеята е села 

от три държави, въпреки, че са от различни краища на Европа да си партнират. По този 

начин ще помогнем на стратирани вече бизнеси и в сферата на иновациите. Ще печелим от 

това което имаме. 
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Г-н Велков: Предлагам на тези срещи да се канят представители от общински съвет, за да 

има чуваемост. 

Г-н Станков прочете становището на комисията, която подкрепя внесеното предложение. 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 197 

 

OTHOCНO: Участие на Община Чупрене в Сдружение с нестопанска цел „Еко 

иновейшън хъб - Стартъп / вилидж Чупрене“, с изписване на английски език /Eco 

Innovation Hub - Startup Vilage Chuprene/ - за развиване на дейност в полза на 

обществото 

 

Общински съвет Чупрене взе следното Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка със  ЗЮЛНЦ: 

 

1. Дава съгласие Община Чупрене да участва като член в Сдружение с нестопанска цел 

„Еко иновейшън хъб - Стартъп вилидж Чупрене“ /Eco Innovation Hub-Startup Vilage 

Chuprene/ - за развиване на дейност в полза на обществото, със седалище и адрес на 

управление: с. Чупрене, община Чупрене, обл. Видин,във връзка с участието на с. 

Чупрене за участие в инициативата за първото трансгранично/мултинационално 

стартъп село /1-во Стартъп Село в Европа /1 st Startup Vilage Europe /SEN/, в която 

ще бъдат избирани за участие по едно село от Южна Европа /Испания/, Северна 

Европа /Финландия/ и Източна Европа /България/. 

2. Определя Кмета на Община Чупрене за представител на Община Чупрене в  

учредителното събрание на сдружението, в общото събрание на сдружението и  

участието на общината като член на сдружението в управителните органи. При 

изпълнение на своите права и задължения представителя на Общината да се 

ръководи от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава на сдружението 

и решенията на общинския съвет 

Мотиви: Сдружението се създава в обществена полза. Основната дейност е село 

Чупрене да бъде избрано от българска страна за участие в инициативата за първото 

трансгранично/мултинационално стартъп село /1-во Стартъп Село в Европа /1 st 

Startup Vilage Europe /SEN/, в която ще бъдат избирани за участие по едно село от 
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Южна Европа /Испания/, Северна Европа /Финландия/ и Източна Европа /България/. 

Включването на село Чупрене в инициативата има за цел да създаде устойчива среда 

за предприемачи и инвеститори в с. Чупрене и в другите населени места на 

територията на общината и да изгради облика на общината като атрактивна стартъп 

локация с голям потенциал за привличане на инвестиции, стартиране на бизнеси, 

разработване и внедряване на иновации. 

 

Точка 7 от дневния ред: Разни. 

 

Г- н Велков: По закона на местното самоуправление общинските служители имат право на 

пътни разходи. Бюджета е предложен от кмета и ние се влагаме в него даже имаме и 

икономии. Поискал съм информация от Г-н Кмета как ще се усвоят останалите средства от 

капиталови. 

Г-н Станков: Относно капиталови по груби сметки са останали 200 000 лв. Не ги ли усвоим, 

те се връщат. Като ги върнем, догодина няма да ни бъдат отпуснати. Малката и бедна 

Община ще ги загуби. 

Г-н Велков: Ние гласувахме 45 000 от капиталови за отводняване на улици в с. Горни лом. 

Отводняването не се прави както трябва.Трябва да се сезира външен независим експерт. 

Г-н Станков: Предлагам да се направи комисия която да следи ползването на общинската 

собственост, която се ползва неправомерно. Преди 2-3 месеца гласувахме разпределение на 

общински пасища. В търга участваха 6 -7 човека. Сключиха се договори за 5 години. 

Получи се писмо от Районен съд, че на участник му е отказано участие в търга. Фирмата 

обжалва. 

Г- н Велков: Постъпила е жалба от с. Върбово в която са се подписали 75 човека за 

нанесени щети на селскостопанска продукция от кравите, които се отглеждат в 

животновъден обект. 

 

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

Чупрене в 11.00 часа. 

 

 
Протоколчик:   Председател ОбС Чупрене: 

 

                 /Е.Петрович/                                                                                        /И.Велков/ 


