
 

 

     

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 

 

№ 31/28.01.2022г. 

 

 

Днес, 28.01.2022 год. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе заседание № 31 на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 10 (десет) общински съветници.Отсъства г-н Адриан Мирославов 

Маринов. 

На заседанието присъстват: г-жа Ирена Дочева – лице подпомагащо с правни 

консултации Общинския съвет. 

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  10 (десет) съветника – „ЗА” 

„ПРОТИВ”- 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

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

 

 Г-н Велков предоставя на вниманието на общинските съветници включването на 

две нови предложения в дневния ред, съответно като т. 4 и т.5, получени в последния 

момент, които следва да бъдат разгледани поради неотложност: 

 

4. Отмяна на Решение № 209, взето с протокол № 30 от 23.12.2021 г. 

               5. Обособяване на стационар/площадка за мониторинг и подхранване на 

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

 Предложението за добавяне на предложенията като т. 4 и т. 5 към дневния ред 

бяха подложени на гласуване.  

Гласували  10 (десет) съветника –„ЗА” 
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„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

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

 

Председателят прочете новия проект на дневния ред, както следва: 

1.Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ 

полугодие на 2021 г. 

2. План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2022 г. 

3. Отмяна на Решение № 210, взето с протокол № 30 от 23.12.2021 г. 

              4. Отмяна на Решение № 209, взето с протокол № 30 от 23.12.2021 г.  

               5. Обособяване на стационар/площадка за мониторинг и подхранване на 

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

              6. Разни 

 

 Новият проект на дневния ред бе подложен на гласуване:  

 

Гласували  10 (десет) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

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

 

Точка 1 от дневния ред: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии 

за второ полугодие на 2021 г. 

Г-н Велков разяснява,че такъв отчет се прави два пъти годишно, както и напомни ,че и 

Кмета на Община Чупрене трябва да дава такъв отчет. За второ полугодие на 2021 г. 

Общинския съвет е взел 30 броя решения от № 181-210. По - важни решения са 

свързани с управлението на общинска собственост, приемане на бюджета, актуализация 

на нормативната уредба на общината. От бюджета на Общински съвет са усвоени 100 

696 лв. при гласуван бюджет за 2021 г. 136 400 - каза г-н Велков. Той също подчерта, че 

от м. юли до 31.12.2021 г. са изразходвани средства само за възнаграждения на 

общинските съветници. Друго което е било заложено не е изразходвано. 

Г-жа Суйкова: Предлагам да се направи разбивка за тези 136 000 лв. и предложението 

да се разгледа на следващото 32 заседание на Общински съвет. 

Г-н Велков:Чухте предложението на г-жа Суйкова. Предлагам да гласуваме така 

направеното предложение за отлагане разглеждането за следващото заседание. 

 

Гласували 9 (девет) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

Предложението се приема с 9 (девет) гласа – „ЗА”. 

 

Г-н Велков: Ще поискаме по официален ред разбивката от Община Чупрене. Има 

преходен остатък от 30 000 лв. от болнични на Тонин, Антов, Вълчинова. 

Кафемашината, която закупих също не е изплатена. Не съм забранил на никой от 

администрацията да я ползва. Мисля, че кафето не е лукс. Хладилникът, който 

закупихме също не е платен и също може да го ползва, който иска. Дал съм фактура за 

две касети – не са изплатени. Всичко стои в папка „чакащи”. Така са се натрупали 500-



 

 

600 лв. Командировки също не се изплащат. С г-н Белясин ходихме лятото на 

Сдружение на общините, пуснахме си командировъчни и те не са изплатени. На  г-н 

Николов също. 

Предложението остава за разглеждане на следващото заседание. 

 

Точка 2 от дневния ред: План за работа на Общински съвет Чупрене за първо 

полугодие на 2022г. 

Г-н Велков дава разяснения по плана за работа, че това не е окончателно и зависи от 

самите предложения. За м.януари няма предложения от Община Чупрене, което говори, 

че общината не работи. Много от нашите предложения стоят неизпълнени. 

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

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

Премина се към гласуване: 

 

Гласували 10 (десет) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ”- 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се приема с 10 (десет) гласа – „ЗА”. 

 

                                                                  РЕШЕНИЕ № 211 

 

     Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо 

полугодие на 2022 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 5, ал. 1 от Правилника 

за организацията  и  дейността  на  Общинският  съвет,  неговите  комисии  и  

взаимодействието  му  с общинската администрация, 

 

 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

 Приема План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2022 

г. 

 

 Мотиви: Във връзка с разпоредбите на ЗМСМА, Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет Чупрене приема План за работа за първо полугодие на 

2022 г., който е разработен с основни точки за разглеждане и може да бъде допълван с 

внесени нови предложения в Общинския съвет.  

 

Точка 3 от дневния ред: Отмяна на Решение № 210, взето с протокол № 30 от 

23.12.2021 г. 

Г-н Велков чете предложението и дава думата на г-жа Дочева. 

Г-жа Дочева: Кмета на Общината върна за ново обсъждане взетото решение, поради 

това че не е ясно сдружението, което ще участва, както и какъв е размера на 

собствените средства, с които ще участва Общината. Тъй като срокът за подаване на 

предложения по проекта е изтекъл и в случая не е подадено проектно предложение по 

така приетото решение, се предлага то да се отмени. 



 

 

Г-н Велков споменава, че проекта не предвижда финансиране от страна на общината. 

Доколкото разбрах по този проект ще се възползва община Чипровци.  

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска за прочитане на становището на комисията: 

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

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ОТСЪСТВА” 

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 10 (десет) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

  

Предложението се приема с 10 (десет) гласа – „ЗА” 

 

 

                                                              РЕШЕНИЕ № 212 
 

Относно: Отмяна на Решение № 210, взето с протокол № 30 от 23.12.2021 г.  

 

 На основание чл. 45, ал. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  

 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

 Общински съвет Чупрене отменя Решение № 210, взето с протокол № 30 от 

23.12.2021 г.  

 

 Мотиви: С Доклад вх. ОбС № 2-2/04.01.2022 г. Кмета на Община Чупрене връща 

на Общински съвет за ново обсъждане Решение № 210, взето с протокол № 

30/23.12.2021 г. относно участие на Община Чупрене като партньор в изпълнението на 

проектно предложение „Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране 

нормотворческата дейност на общинските съвети” по Оперативна програма „Добро 

управление” (ОПДУ), с мотиви, че както в предложението, така и в решението не е 

конкретизиран кандидат, чрез когото Община Чупрене ще участва като партньор и не е 

определен размер на оборотните средства за точното и навременно изпълнение на 

планираните дейности по проекта, за които Община Чупрене ще отговаря, като Община 

Чупрене е лишена от възможността да узнае кандидата и оборотните средства за 

участие, респективно мотивите породили необходимостта от приемане на решението 

без яснота и конкретизация. Изложено е, че мотивите се изчерпват само със 



 

 

съдържанието на публикуваната обява за откриване на процедурата за кандидатстване 

и във взетото решение няма обосновка за осигуряване на оборотните средства и техния 

размер. 

 Според условията за кандидатстване по проекта, крайният срок за подаване на 

проектни предложения е 17.01.2022 г. Проектно предложение, въз основа на взетото 

решение не е подадено, поради което и взетото решение се явява без предмет и 

възможност за изпълнение, поради изтичане на срока, предвид на което се предлага и 

неговата отмяна. 

 

 

Точка 4 от дневния ред: Отмяна на Решение № 209, взето с протокол № 30 от 

23.12.2021 г.  

Г-н Велков разяснява, че решение № 209 е оспорено пред съда от Областен управител 

на област Видин, поради което трябва да се отмени, тъй като има насрочено дело за 

07.02.2022 г. Свързахме се с юриста на Областна администрация. Стигна се до 

решение, че трябва да се отдаде с тръжна процедура. Кмета отказа да входи новото 

предложение. Старото предложение е да се отдаде безвъзмездно. Вчера той е отказал да 

направи ново предложение. В такъв случай, се налага аз да направя корекция на 

предложението на днешното заседание и вие да го одобрите и гласувате. 

Г-н  Велков дава 5 мин. почивка за работа на постоянна комисия. 

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 поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ОТСЪСТВА” 

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” 

  

 

Гласувал 10 (десет) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

  

Предложението се приема с 10 (десет) гласа – „ЗА” 

 

 

 

 

 

                                                                РЕШЕНИЕ № 213 
  

 Относно: Отмяна на Решение № 209, взето с протокол № 30 от 23.12.2021 г.  



 

 

 

 На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във вр. със 

Заповед № 25 - 8/17.01.2022 г. на Областен управител на област Видин за оспорване по 

чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА, и на осн. чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК,  

 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

 1. Общински съвет Чупрене отменя Решение № 209, взето с протокол № 30 от 

23.12.2021 г.  

  

 2. Допуска предварително изпълнение на решението на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

 

 Мотиви: Със Заповед № РД - 25 - 8/17.01.2022 г. Областен управител на област 

Видин е оспорил пред Административен съд - Видин Решение № 209 на Общински 

съвет Чупрене, взето с Протокол № 30 от 23.12.2021 г., за което е образувано адм. дело 

№ 13/2022 г. по описа на Административен съд - Видин.  

 Решение № 209 е взето след връщане на решение № 203 за ново обсъждане от 

Областен управител на област Видин със заповед № 25 - 41/09.12.2021 г. и има следния 

предмет:  

 Общински съвет Чупрене дава съгласието си 1050 кв.м. от следния имот -

общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.1.86 по кадастралната 

картаи кадастрални регистри на с. Чупрене, община Чупрене, област Видин, одобрени 

със Заповед No РД -18 -621/07.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес 

на позеления имот: с. Чупрене, местност „Глама”, с площ по скица на поземления имот 

от 1 494 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория пета, номер по предходен план 001086, при съседи на 

поземления имот: Поземлен имот с идентификатор 81757.1.87,  Поземлен  имот  с  

идентификатор  81757.1.85, Поземлен  имот  с  идентификатор 81757.1.71,  да  бъдат  

включени  в  стационар/площадка  за  мониторинг  и  подхранване  на защитени 

лешоядни птици за срок от 5 (пет) години.  

 Областният управител приема, че приетото решение, с което се изменя върнато 

решение не съдържа посочване на правното основание от Закона за общинската 

собственост, обосноваващо относимата процедура, касаеща разпореждането или 

управлението на имоти - общинска собственост, което представлява пречка за 

осъществяването на  контрол  за  материална  законосъобразност на  административния  

акт. 

 Настоящото предложение се отнася до отмяна на взетото решение при 

съобразяване с мотивите на Областния управител за незаконосъобразността на 

решението при оспорването му пред съда. 

 С решението е допуснато предврителното му изпълнение, поради следното: С 

определение на Административен съд - Видин от 19.01.2022 г. делото е насрочено за 

07.02.2022 г. Настоящото решение ще бъде депозирано пред съда с искане за 

прекратяване на производството поради отмяна/оттегляне на административния акт. 

Предварителното изпълнение дава възможност решението ще бъде представено пред 

съда и преди датата на съдебното заседание, като по този начин съдебното 

производството ще може да бъде прекратено и без съгласие на оспорващия (чл. 156, ал. 

2 от АПК) и без възлагането на разноски за общински съвет. Така, ще бъде защитен 



 

 

обществения интерес, като от закъснението от изпълнението на административния акт  

могат да последват вреди за общински съвет (възлагането на разноски).   
 

Точка 5 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-жа Дочева за разяснения: След като разбрахме, че решение 

№ 209 е оспорено пред съда се наложи от общинска администрация да подготвят ново 

предложение, което е пред вас. След входяване на предложението в Общински съвет, 

проведохме разговор с г-жа Бакалеева - юрист на общината и с юристи от областна 

админстрация. Тъй като имота е земеделска земя не може да се преодоставя за 

безвъзмедно ползване. Г-жа Бакалеева предложи вариант земята да се отдаде под наем 

без търг поради това, че не се ползва две години, такава възможност закона предвижда, 

но се оказа, че имота се използва. Така, че единственият вариант да бъде предоставен 

имота за ползване е чрез търг или конкурс, възмездно. От общинска администрация 

предложиха Общински съвет да одобри процедура за отдаване под наем чрез търг с 

явно наддаване, с началната тръжна цена от 24 лв./дка, определена на база на средното 

годишно рентно плащане за стопанска 2020/2021 г. за землището на с. Чупрене, 

съгласно Одобрен доклад от Директора на ОД „Земеделие” - гр. Видин, стъпка на 

наддаване 10 % и депозит за участие 10 %, за срок от 5 години. 

Г-н Станков: Мисля. че кмета не иска това да се случи. Този проект ще отиде в Община 

Чипровци и нашето ловно сдружение ще загуби. 

Г-жа Ранчинска: Ние не можем да го задължим. 

Г-н Станков: Излагаме се не за първи път. Ако не може да е държавно ще търсим 

частен терен. 

Г-н Велков: Да го приемем по ред и закон. Давам предложение за изменение по т. 5. 

Предлагам да вземем решение за провеждане на процедура за отдаване под наем на 

имота чрез търг с явно наддаване при начална тръжна цена от 24 лв./дка годишно, при 

стъпка на наддаване 10 % и депозит за участие в търга 10 % , за 5 години. Предлагам да 

подложим на гласуване следния проект на решение: 

 

Относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24 „а”, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 

44 ал. 1 и ал. 2, чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Чупрене,  

 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да започне провеждането на 

публична тръжна процедура за отдаване под наем на земеделска земя - нива от 

общински поземлен фонд, в землището на с. Чупрене, община Чупрене: 

ПИ 81757.1.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чупрене, община 

Чупрене, област Видин, одобрени със Заповед № РД-18-621/07.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Чупрене, местност 

„ГЛАМА”,  с площ от 1 494 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, пета категория, номер по предходен план 001086, при 

съседи: 81757.1.85,  81757.1.71, 81757.1.70, 81757.1.87;  
 



 

 

2. Определя: 

2.1. Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване, при условията и реда, 

определени в чл. 70 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене; 

2.1. Начална наемна тръжна цена - 35,86 лв.  (24 лв./дка) годишно;  

2.3. Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна наемна цена; 

2.4. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години; 

2.5. Размер на депозита за участие в търга: Депозитната вноска за участие в търга е в 

размер на 10 % от определената начална тръжна цена. 

 

 Мотиви: На осн. чл. 24 „а”, ал. 5 от ЗСПЗЗ земи от общински поземлен фонд 

могат да бъдат отдавани под наем чрез търг, при условия и ред определни от общински 

съвет. Началната тръжна цена е определена на база средното годишно рентно плащане  

за землището на с. Чупрене, определено от Областна дирекция „Земеделие” - Видин за 

стопанска 2020/2021 г. Стъпката на наддаване и депозита за участие са съобразени с 

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

на Община Чупрене. Чрез отдаването под наем на земделския имот ще бъдат осигурени 

средства в полза на Община Чупрене. 

 

 Приложения: Акт за общинска собственост № 1798 от 10.11.2021 г. и скица на 

имота. 

 

Предлагам да гласуваме за изменение по т. 5. 

 

Гласувал 10 (десет) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Предложението се приема с 10 (десет) гласа – „ЗА” 

 

Г-н  Велков дава 5 мин. почивка за работа на постоянна комисия. 

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

Комисията подкрепя внесеното предложение с 2 (два) гласа –„ЗА”. 

Премина се към поименно гласуване на предложението на г-н Велков: 

 

 

Адриан Мирославов Маринов „ОТСЪСТВА” 

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” 

  

 

Гласувал 10 (десет) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ” – 0 



 

 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

  

Предложението се приема с 10 (десет) гласа – „ЗА” 

 

 

                                                                РЕШЕНИЕ № 214 
 

 

 Относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24 „а”, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 

44 ал. 1 и ал. 2, чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Чупрене,  
 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да започне провеждането на 

публична тръжна процедура за отдаване под наем на земеделска земя - нива от 

общински поземлен фонд, в землището на с. Чупрене, община Чупрене: 

ПИ 81757.1.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чупрене, община 

Чупрене, област Видин, одобрени със Заповед № РД-18-621/07.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Чупрене, местност 

„ГЛАМА”,  с площ от 1 494 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, пета категория, номер по предходен план 001086, при 

съседи: 81757.1.85,  81757.1.71, 81757.1.70, 81757.1.87;  
2. Определя: 

2.1. Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване, при условията и реда, 

определени в чл. 70 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене; 

2.1. Начална наемна тръжна цена - 35,86 лв.  (24 лв./дка) годишно;  

2.3. Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна наемна цена; 

2.4. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години; 

2.5. Размер на депозита за участие в търга: Депозитната вноска за участие в търга е в 

размер на 10 % от определената начална тръжна цена. 

 

 Мотиви: На осн. чл. 24 „а”, ал. 5 от ЗСПЗЗ земи от общински поземлен фонд 

могат да бъдат отдавани под наем чрез търг, при условия и ред определни от общински 

съвет. Началната тръжна цена е определена на база средното годишно рентно плащане  

за землището на с. Чупрене, определено от Областна дирекция „Земеделие” - Видин за 

стопанска 2020/2021 г. Стъпката на наддаване и депозита за участие са съобразени с 

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

на Община Чупрене. Чрез отдаването под наем на земделския имот ще бъдат осигурени 

средства в полза на Община Чупрене. 

 

 Приложения: Акт за общинска собственост № 1798 от 10.11.2021 г. и скица на 

имота. 

 

Точка 6 от дневния ред: Разни. 



 

 

Г-н Велков: Постъпило е заявление до мен от Атанас Антов относно неработещо 

предприятие. Той иска да бъде премахната такса смет и задълженията му. 

Предприятието не е работещо – прави само ковчези. Ще бъде предоставено на 

Общината по компетентност. Не е за решаване в общински съвет. 

Също имаме постъпила докладна от г-жа Суйкова, която не е съгласна с отразяването 

на изказванията на заседанията в протокола. Искам да кажа, че протокола отразява най-

същественото и главното на проведените заседания. До седем дни може всеки съветник 

да направи корекции с мое съгласие. Ваше право е да правите корекции, но в рамките 

на 1-2 дни, а да не чакате да се качи на сайта и да го изпратим в Областна 

администрация и Районна прокуратура. Ние го изпращаме на общината в указания срок 

документирано и о тук нататък е задължение на общината да го качи на сайта. 

Г-жа Ранчинска: Защо няма никой присъстващ от общинска администрация? 

Г-н Велков: Ние уведомяваме с писма и кмета и кметските наместници за 

провеждането на заседанията. 

Г-жа Суйкова: Съжалявам, че няма никой от общинска администрация на Община 

Чупрене,затова искам да направя предложение и да се разгледа като точка от дневния 

ред   на следващото заседание :да се закупи диктофон за по-добро и  достоверно  

отразяване на заседанията на Общински съвет. 

Г-н Велков: Ще го заложим да се закупи. Искам отново да повдигна въпроса за проекта 

по водопроводната мрежа в с. Горни Лом. Не се изпълнява както трябва. Вместо 27 

чупещи кранове са поставени 19 нечупещи. Тръбите са положени в камъни. 

Възложител на проекта е Община Чупрене. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.00 часа. 

 

 

 

 

            Протоколчик:    Председател ОбС: 

 

                        /Е.Петрович/    /Иван Велков/ 

 
 


