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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg;  http://chuprene.com 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 29/26.11.2021 г. 

 

 

 

Днес, 26.11.2021 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 11 (единадесет) общински съветници.  

На заседанието присъстват: г-н Анжело Добричов - Кмет на Община Чупрене, г-жа 

Мария Тодорова – Зам. кмет на Община Чупрене, г-жа Ирена Дочева – лице помагащо с 

правни консултации, общински служители, 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.   

 Във връзка с обявената епидемична обстановка, Председателят предложи 

заседанието да се проведе при „закрити врати”. 

Предложението бе подложено на гласуване. 
 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 
 

Предложението се приема. 

 

Председателят прочете проекта на дневния ред, както следва: 

 

1.Приемане на План за действие на община Чупрене в изпълнение на областната стратегия 

за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.)  

2.Създаване на временна комисия към Общински съвет Чупрене. 

3.   Разни 

 

        Г-н Велков уведомява, че е постъпил нов материал за сесията, който не е разглеждан на 

комисии, но следва да бъде разгледан поради неотложност. По реда на входяване ще бъдат 

добавени допълнителните предложения и прочита новите предложения.  

     3. Кандидатстване пред „Интернешънъл Асет Банк“ АД за анексиране на поет общински 

дълг, съгласно сключен с „Интернешънъл Асет Банк“ АД, договор за кредит инвестиционен 

кредит с подписан Договор  №4019-002/14.12.2012г., с цел намаляване на месечните вноски 
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по главницата и осигуряване на по-благоприятни и изгодни лихвени условия за Община 

Чупрене. 

4.Обособяване на стационар/площадка за мониторинг и подхранване на лешоядни 

птици в землище на с. Чупрене, собственост на Община Чупрене. 

 

Председателя прочита новият дневен ред. 

    1. Приемане на План за действие на община Чупрене в изпълнение на областната 

стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 

(2021-2023 г.).  

2. Създаване на временна комисия към Общински съвет Чупрене. 

     3. Кандидатстване пред „Интернешънъл Асет Банк“ АД за анексиране на поет 

общински дълг, съгласно сключен с „Интернешънъл Асет Банк“ АД, договор за 

кредит инвестиционен кредит с подписан Договор  №4019-002/14.12.2012г., с цел 

намаляване на месечните вноски. 

    4. Обособяване на стационар/площадка за мониторинг и подхранване на лешоядни 

птици в землище на с. Чупрене, собственост на Община Чупрене.  

5.   Разни. 

 

Общинските съветници гласуваха новият дневния ред на редовно заседание № 29 

проведено на 26.11.2021 г. 

 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” - 10  (единадесет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

 
Дневният ред се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

  

Точка 1 от дневния ред: Приемане на План за действие на община Чупрене в 

изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация (2021-2023 г.)  

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

Г-н Добричов: Предполагам, че сте се запознали с плана на Община Чупрене.Това е план 

изготвен от г-жа Корнелия Антова. Ако имате въпроси се обърнете към  г-жа Антова. 

Въпроси няма. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска да прочете становището на комисията. 

Комисията подкрепя внесеното предложение  с 3 /три / гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към гласуване: 

Гласували 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” - 11  (единадесет) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

 

        РЕШЕНИЕ № 200 

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на община Чупрене в изпълнение на 

областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други 
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граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 

г.)  

  

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с  изпълнение на Националната 

стратегия за интеграция на ромите 2021-2030 г. 

 

                          Общински съвет Чупрене взе следното Решение:  

 

1. Приема План за действие на община Чупрене в изпълнение на областната стратегия 

за приобщанване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.)  

 

Мотиви: Във връзка с Националната стратегия за интеграция на ромите 2021-2030 г., 

следва да бъде приет на общинско ниво План за действие на Община Чупрене в изпълнение 

на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 

– 2023 г. Документът е изготвен за периода 2021-2023 г., като се отчита състоянието на тази 

общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка и се набелязват 

конкретни мерки за подкрепа на гражданите от ромски произход.  

Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо 

положение, която се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и 

изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно 

положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация.  

 

Целите, които се поставят са  създаване на условия за равноправно интегриране на 

ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в 

обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен 

достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и 

подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и 

недискриминация.  

Чрез реализацията на Плана за действие, община Чупрене се присъединява към 

европейските принципи на хуманност и солидарност, като осигурява интегриране на 

общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.  

 

 

Точка 2 от дневния ред: Създаване на Временна комисия към Общински съвет Чупрене  

 

Г-н Велков като вносител разяснява нуждата от създаването на тази комисия. Целта е да се 

провери дали има пасища и мери, в които има дърва за нуждите на Община Чупрене. При 

дискусията на комисиите има промяна в предложението. Състава на комисията ще е в 

тричленен състав с председател Иван Велков и членове Адриан Маринов и Богомил 

Станков, които няма да получават възнаграждение и ще ползват собствен превоз, както и, 

че ще се проверяват само земеделски земи-общинска собственост. 

Г-н Добричов: Аз не искам да се заяждам с комисията, но си направих справка. За 2019 г. 

общината е давала 4000 кубика дърва за отопление на населението в общината. През 2021 

година за последно общината е давала дърва за отопление на населението. Разрешителните 

за 2021 г. издадени от общината са 10. Две са за общината, а от останалите са добити 500 

кубика дърва, които са малко за задоволяване на нуждите за огрев на населението, за което 

са необходими около 4000 кубика. Фирмите добиващи дърва няма да ги продават на 

населението, защото имат собствен бизнес, например за направа на пелети. 

Цветан Николов: Такива имоти въобще не трябва да се дават под наем. Да се гледат които 

са с дърва, да не се отдават, а само за лично ползване на общината. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска да прочете становището на комисията. 

Комисията подкрепя предложението с корекция, като предлага да бъде подложен на 

гласуване следния текст с изменения:  
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„На осн. чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл.48, ал. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието ми с общинската администрация, предлагам Общински съвет Чупрене да 

вземе следното РЕШЕНИЕ: 

 

1. Създава Временна комисия с предмет извършване на проверка на всички издадени 

от Община Чупрене позволителни за сеч за 2021 г. за земеделски земи - общинска 

собственост, като установи има ли съответствие между посочената кубатура в 

превозния билет за съответното място и установената отсечена дървесина от 

съответният индикационен номер на имота. Временната комисия има право на 

достъп до позволителните за сеч, издадени от Община Чупрене за земеделски земи - 

общинска собственост, както и на допълнителни документи от общинска 

администрация, касаещи работата на комисията.  

2. Комисията се създава със срок на действие 6 месеца, като след изтичане на мандата 

й следва да изготви доклад и становище, които да бъдат представени на Общинския 

съвет; 

3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: 

Председател: Иван Весков Велков 

Членове:  

1.Адриан Мирославов Маринов 

2. Богомил Данчов Станков 

 

 Мотиви: На редовно заседание на общински съвет, проведено на 27.10.2021 г. след 

дебати във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев е предложено да 

бъде създадена Временна Комисия за проверка с GPS на ливадите и пасищата, за които се 

издават позволителни за сеч.” 

 

Премина се към гласуване на предложението на Комисията. 

 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” - 10 (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 1 (eдин) 

Предложението се приема с 10 (десет) гласа „ЗА” и 1 (един) „ПРОТИВ”. 

 

                                          РЕШЕНИЕ № 201 

 

Относно: Създаване на Временна комисия към Общински съвет Чупрене  

 

 На осн. чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл.48, ал. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието ми с общинската администрация,  

 

                          Общински съвет Чупрене взе следното Решение:  

 

1. Създава Временна комисия с предмет извършване на проверка на всички издадени от 

Община Чупрене позволителни за сеч за 2021 г. за земеделски земи - общинска 

собственост, като установи има ли съответствие между посочената кубатура в превозния 

билет за съответното място и установената отсечена дървесина от съответният 

идентификационен номер на имота. Временната комисия има право на достъп до 

позволителните за сеч, издадени от Община Чупрене за Чупрене за земеделски земи - 

общинска собственост, както и на допълнителни документи от общинска администрация, 

касаещи работата на комисията.  
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2.Комисията се създава със срок на действие 6 месеца, като след изтичане на мандата й 

следва да изготви доклад и становище, които да бъдат представени на Общинския съвет. 

3.Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: 

Председател: Иван Весков Велков 

Членове:  

1. Адриан Мирославов Маринов 

2. Богомил Данчов Станков 

 

 Мотиви: На редовно заседание на общински съвет, проведено на 27.10.2021 г. след 

дебати във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев е предложено да 

бъде създадена Временна Комисия за проверка с GPS на ливадите и пасищата, за които се 

издават позволителни за сеч. 

 

 

Точка 3 от дневния ред: Кандидатстване пред „Интернешънъл Асет Банк“ АД за 

анексиране на поет общински дълг, съгласно сключен с „Интернешънъл Асет Банк“ АД, 

договор за кредит инвестиционен кредит с подписан Договор  №4019-002/14.12.2012г., с 

цел намаляване на месечните вноски по главницата и осигуряване на по-благоприятни и 

изгодни лихвени условия за Община Чупрене 

Г-н Велков дава петнадесет минути почивка за заседание на комисиите по допълнителните 

точки. 

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

Г-н Добричов: Съжалявам,че предложението е внесено по-късно, но трябваше да се внесе 

на тази сесия. Предвид приходите на общината ние не можем да обслужваме този заем, 

затова при среща в клона на банката във Видин ни предложиха нелош погасителен план. По 

този начин ще можем да върнем заема за 24 месеца. 

Въпроси нямаше. 

Г-н Велков дава думата на г-н Маринов да прочете становището на комисията. Комисията 

подкрепя внесеното предложение  с 3 /три / гласа – „ЗА” 

 

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 „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  
 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” - 11 (единадесет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 
 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

 

                                                    РЕШЕНИЕ № 202 
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 Относно: Кандидатстване пред „Интернешънъл Асет Банк“ АД за анексиране на 

поет общински дълг, съгласно сключен с „Интернешънъл Асет Банк“ АД, договор за кредит 

инвестиционен кредит с подписан Договор  № 4019-002/14.12.2012г., с цел намаляване на 

месечните вноски по главницата и осигуряване на по-благоприятни и изгодни лихвени 

условия за Община Чупрене 

 На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 5 от 

ЗМСМА  и на основание чл. 13, във връзка с чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг 

      

 

Общински съвет Чупрене, да вземе следното решение: 

 

1. Общински съвет Чупрене дава съгласие за кандидатстване пред „Интернешънъл 

Асет Банк“ АД за анексиране на поет общински дълг, съгласно сключен с 

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, договор за банков кредит с подписан Договор  

№4019-002/14.12.2012 г., с цел намаляване на месечните вноски и осигуряване 

на по-благоприятни и изгодни условия на лихвените проценти за 2022г. и 2023 

година, при лихва в размер на РЛП на Банката + надбавка 6% с увеличаване 

срока на договора с една година, при условия за погасяване - съгласно 

погасителен план, такси и комисионни, съгласно тарифата на банката и 

конкретното договаряне на параметрите по кредита. 

Максимален размер на кредита -  154 000 лева 

Срок на издължаване на кредита – 31.12.2023 г. 

Лихвен процент – 6% 

Такси и комисионни, съгласно тарифата на банката и конкретното договаряне на 

параметрите на кредита 

      Обезпечение: 

- Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи собствени общински приходи и на сметката по 

която ще постъпят,  IBAN: BG 39 IABG 7496 8400 4022 00 

- Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ за 2022  и 2023 година и на 

сметката по която ще постъпят: IBAN: BG 84 IABG 7496 3100 4019 00 

 - Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху следните сметки 

на Общината в „Интернешънъл Асет Банк” АД гр. Видин: 

- BG 33 IABG 7496 10 00401900; 

- BG 75 IABG 7496 33 00401900; 

- BG 48 IABG 7496 33 00401901; 

- BG 22 IABG 7496 34 00401900; 

- BG 84 IABG 7496 31 00401900; 

- BG 31 IABG 7496 32 00401900; 

- BG 04 IABG 7496 32 00401901; 

2. При анексиране на кредита Общински съвет – Чупрене дава съгласие и 

упълномощава, кмета на Община Чупрене, да: 

- Извърши необходимите действия пред банката, за извършване на анексирането и 

при необходимост да предоставя допълнителни обезпечения, да предприема и други 

действие, включително удължаване на срокове на залози, подписване на запис на заповед за 

промените в параметрите и друго при необходимост.  

 

- Да се намали кредитния дълг с  15% от постъпленията от изравнителната субсидия 

по чл . 45,ал. 1 от ЗПФ на Община Чупрене. 

3. Общинският съвет възлага и делегира права на кмета на Община Чупрене да 

Ловно-представлява община Чупрене пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише 

при условия, каквито договори с банката анекс към договора за кредит, да учреди 
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обезпеченията в полза на банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи, 

включително и обезпеченията, съгласно условията на настоящото решение. 

 

Мотиви: Договора за банков кредит № 4019-002/14.12.12г. е в размер на 800 000.00 

лева със срок до 14.12.22г. Към настоящия момент лихвения процент по  договора е 8%. 

Предвид понижаването на лихвените проценти в световен план, е възможно лихвеният 

процент по договора да бъде намален от 8% на 6%. Понижаването на лихвата ще доведе до 

по-благоприятни и облекчени за Община Чупрене условия по отношение на погасяването 

на дълга. Общински съвет Чупрене дава съгласие за анексиране на инвестиционния кредит, 

съгласно взетото решение и делегира права на Кмета на общината за внасяне на 

предложението до „Интернешънъл Асет Банк” АД клон Видин и подписване на Анекса с 

отразените промени по инвестиционния кредит по Договор № 4019-002/14.12.2012г. с 

„Интернешънъл Асет Банк” АД.   

 

Точка 4 от дневния ред: Обособяване на стационар/площадка за мониторинг и 

подхранване на лешоядни птици в землище на с. Чупрене, собственост на Община Чупрене. 

 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов: Съжалявам, че нямам материал по темата, но тук  

е г-н Станков, който ще даде разяснения. Не знам каква ще бъде ползата, дано има успех 

проекта. Това е имот в „Гламата” в размер на 1,5 дка, където ще бъдат изградени 

съоръженията. 

Г-н Станков: Проекта е по линия на ОП „Околна среда” и НС „Ловци и риболовци” в 

България. ЛРД „Миджур” е сред 7-те, които кандидатстват по този проект. Съоръженията  

ще се изграждат от поставяеми бетонови плоскости, които след това ще се демонтират. Там 

ще се поставя храната. Ще бъде оградено с мрежа и електропастири и ще има будка за 

наблюдение. На всички седем участници в страната по този проект ще се предоставят 

фотоапарати, фризери и автомобили. Това оборудване след като приключи проекта –на 

остатъчна стойност може да се закупи. Ние имаме нужда от такъв автомобил с висока 

проходимост. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Вълчинова да прочете становището на комисията. 

Комисията подкрепя внесеното предложение  с 3 (три ) гласа – „ЗА”. 

 

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 „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” - 11  (единадесет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 
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                                          РЕШЕНИЕ № 203 

 

 Относно: Обособяване на стационар/площадка за мониторинг и подхранване на 

лешоядни птици в землище на с. Чупрене, собственост на Община Чупрене 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост и докладна записка от Кмета на Община Чупрене 

 

 

Общински съвет Чупрене, да вземе следното решение: 

 

  

1. Общински съвет – Чупрене дава съгласието си върху ПИ 81757.1.86, собственост на 

Община Чупрене, представляващ нива, пета категория, с предназначение на 

територията – земеделска, с адрес на поземления имот с. Чупрене, местност „Глама”, 

с площ от 1494 кв.м., с АОС № 1798/10.11.21г., безвъзмездно да бъде обособен 

стационар/площадка за мониторинг и подхранване на защитени лешоядни птици, за 

срок от 5 години. 

2. Посоченото съоръжение по т. 1 ще бъде изградено в рамките на проект 

„Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд / Aegypius monachus/, 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.”, който се изпълнява от Национално ловно-

рибарско сдружение  „Съюз на ловците и риболовците в България”. 

3. Възлага на Кмета на Община Чупрене изпълнението на решението чрез сключване с 

НСРС-СЛРБ на договор за безвъзмездно ползване за срок от 5 /пет/ години. 

 

  Мотиви: Предвиденото изграждане на стационар/площадка ще 

 допринесе  за опазване на биологичното разнообразие и подобряване на 

 условията за алтернативен туризъм на територията на Община Чупрене. 

 

Точка 5 от дневния ред: Разни 
 

Г-н Велков дава думата на г-н Адриан Маринов. 

Г-н Маринов: Имам три въпроса към г-н Добричов. Защо няма отчет по бюджета за първото 

полугодие на 2021г.? Защо няма актуализация на бюджета за капиталови разходи за 2021 

г.?  Колко пари са постъпили в общината за борба с COVID-19? 

Г-н Добричов: Има постъпили 103 000 лева за борба с COVID-19 за всички институции в 

общината със специални указания за използването им. Досега са изхарчени около 3000 

лева. Тези пари са до 2022 година и строго определени за какво. 

На капиталовите разходи срока за актуализацията беше до 11 ноември, но в този период 

нямаше заседание на Общински съвет. Комисията е заседавала на 16,17 ноември и ще бъдат 

прехвърлени за следващата година без да се губят. 

Бюджета ще бъде представен за следващото заседание.  

Г-жа Суйкова: За полугодието е качен на стената на общината и е достъпен за всеки. 

Г-н Маринов: Трябва да бъде представен и на Общинския съвет и да бъде достъпен и на 

възрастни хора, които не ползват компютри. 

Г-н Велков дава думата на  г-жа Ранчинска, която има въпрос към кмета. 

Г-жа Ранчинска: Подготвена ли е общината за зимния сезон? 

Г-н Добричов: Доколкото можахме до сега сме готови. Имаме закупени шестдесет и 

няколко тона пясък и една гондола със сол, камионите и тракторите са добре. Ще бъде 

проблем с разкопаните улици в селата с ремонт на водопроводната мрежа. Срока на проекта 

беше до 17 октомври и е удължен до 31 януари. Ще поискаме с писмо да бъде отново 

удължен защото е невъзможно да се работи при ниски температури. 
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Г-н Велков с въпрос към г-н Добричов: Има ли обособено депо за изкопна маса в която има 

и камъни? 

Г-н Добричов: Местата са в ул. „Двадесет и пета”, където се насипва с цел да разширяване 

на пътното платно, където ще се сложи и мантинела със средства на общината.В Долни 

Лом – казана, в Репляна – над чешмата. 

Г-н Велков:Да ни предоставите заповеди за депата.Тези депа се определят от Общинския 

съвет.От общината някой проверявал ли е тези имоти частна или общинска собственост ли 

са.  

Г-н Добричов поиска думата от Председателя с въпрос –„ Имате ли други въпроси към мен,  

че имам работа?Въпроси нямаше и г-н Добричов напусна заседанието. 

 Г-н Велков дава разяснения за изграждането на водопроводната мрежа в селата Горни 

лом,Долни лом, Средогрив и Репляна.Изграждането на водопроводната мрежа в тези села 

не се извършва  съобразно с проекта  според мен. 

Г-н Станков: При вчерашните комисии възникна въпроса във връзка с оплаквания на 

граждани, които се оплакват от действията и бездействията на Ивайло Милчев. Вземат се 

пари на ръка. Там пари да не се дават – да се плаща на каса. 

Г-н Добричов: Не знам защо му ги дават на него. Ивайло Милчев не издава  документи за 

платена такса. Идеята с едно гише се забави, а тогава всички заявления ще се подават на 

едно място. 

Други въпроси нямаше. 

Председателят Иван Велков закри заседанието в 10:40 часа, благодари и пожела приятен 

ден. 

 

 

 

 

 

            Протоколчик:    Председател ОбС: 

 

                        /Е.Петрович/    /Иван Велков/ 

 

 

 

 

 
 
 


