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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 34/25.03.2022 г. 

 

Днес, 25.03.2022 год. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе заседание № 34  на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 10 (десет) общински съветници. Отсъства общинският съветник 

Илиян Георгиев Тонин. 

На заседанието присъстват:  г-н Сергей Здравковски - Директор Дирекция „ОА”, 

г-жа Татяна Бориславова - Главен счетоводител при Община Чупрене, г-жа Камелия 

Бакалеева – юридически консултант на Община Чупрене, г-жа Боряна Тодорова - 

социален работник при Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално 

подпомагане” - Белоградчик, кметове и кметски наместници, г-жа Ирена Дочева – лице, 

подпомагащо с правни консултации Общински съвет Чупрене. 

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. 

  

 Г-н Велков предлага като допълнителна т. 5 от дневния ред да бъде допуснато 

разглеждането на предложение относно Отмяна на решение № 218, взето с протокол № 

33 от 28.02.2022г., за  което се чака оценка от оценител и ще се приеме на следващото 

заседание. 

 

 Предложението беше подложено на гласуване: 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” – 10 (десет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Предложението се приема с 10 гласа –„ЗА”. 

 

 Г-н Велков чете новият дневен ред: 

 

1. Приемане списък с предназначението, броя, вида и местонахождението на 

общинските жилища в Община Чупрене. 
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2. Предложение за издаване на запис на заповед от община Чупрене в полза на 

Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № 

05/07/2/0/00355 от 17.10.2018 г.  по  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, подкрепена от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони.  

3. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2022 г. 

4. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на 

детето за 2021 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. 

    5. Отмяна на Решение № 218, взето с протокол № 33 от 28.02.2022 г.  

 6. Разни. 

 

 Дневният ред бе подложен на гласуване. 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” – 10 (десет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Дневният ред се приема с 10 гласа – „ЗА”. 

  

 Точка 1 от дневния ред: Приемане списък с предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища в Община Чупрене. 

Г-н Велков: Бих искал да дам думата на г-н Добричов да даде разяснения по това 

предложение, но го няма. 

Дава думата на г-н Маринов, който чете становището на комисията, която подкрепя 

внесеното предложениe с три (3) гласа  – „ЗА”. 

Премина се към гласуване: 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

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” 

  

 

 „ЗА” - 10  (десет)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се прие с 10 гласа „ЗА”. 

 



            РЕШЕНИЕ № 219 
 

           ОТНОСНО: Приемане на списък с предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища в Община Чупрене. 

     

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 42, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 3, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене,  
 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Списък на общинските жилища на  територията на Община Чупрене 

за 2022 г. 

 

 Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/, предназначението на общинските жилища се определя от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината и може да се променя 

съобразно потребностите на населението в същата. По своето предназначение, 

общинските жилища се разделят на няколко групи: 

 

1. За настаняване под  наем на граждани с установени жилищни нужди; 

2. За продажба, замяна и обезщетение на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди; 

3. Ведомствени; 

4. Резервни. 

 

 Списъкът, в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата на 

Община Чупрене, се приема ежегодно от Общински съвет – Чупрене. Крайният срок за 

приемане на списъка е 31 март на съответната година, съобразно посоченото в чл. 3, ал. 

2 от НУРУРОЖФ на Община Чупрене. 
  
Точка 2 от дневния ред: Предложение за издаване на запис на заповед от община 

Чупрене в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по 

договор № 05/07/2/0/00355 от 17.10.2018 г.  по  подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

  

Г-н Велков: И това предложение е от г-н Добричов, изготвено от Венислава Йолкичова  

и никой от тях не присъства за разяснение. 

Дава думата на г-н Маринов, който чете становището на комисията, която не подкрепя 

внесеното предложениe поради липса на мнозинство. 

Г-н Суйкова: Тези средства от фонд „Земеделие”  директно във фирмите ли отиват? 

Г-жа Бориславова: Ще постъпят в Общината и тя се разплаща с фирмите. 

Премина се към гласуване: 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 



Адриан Мирославов Маринов „ПРОТИВ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Богомил Данчов Станков „ПРОТИВ” 

Валери Милчов Белясин „ПРОТИВ” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ПРОТИВ” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Радостина Александрова Ранчинска „ПРОТИВ” 

Цветан Ангелов Николов „ПРОТИВ” 

  

 

 „ЗА” - 2  (два)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 6 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 гласа 

 

Предложението не се приема. 

 

Точка 3 от дневния ред: Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост за 2022 год. 

Г-н Велков: Отново няма кой да даде разяснения по точката. Давам думата на г-н 

Маринов за становище на комисията. 

Г-н Маринов чете становището на комисията – Да бъде разгледано на следващото 

заседание. 

Г-н Велков: Вчера на комисиите всички се обединиха в едно решение. Не че не искаме 

да го приемем, но трябва да знаем какъв е статута на имотите, кадастралните номера. 

Затова предлагам да го разгледаме на следващото заседание, когато бъде подкрепено с 

поименно посочване на имотите. 

Г-жа Ранчинска: Да се коригира годината - 2020 г., така беше и предишния път. 

Г-н Велков дава предложение т. 3 от дневния ред да се разгледа на следващо заседание. 

Премина се към гласуване предложението за отлагане за разглеждане за следващо 

заседание: 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

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” 

  

 

 „ЗА” - 10  (десет)  гласа 



 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се прие с 10 гласа „ЗА”.  

Точка 4 от дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за 

закрила на детето за 2021 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 

2022 г.  

Г-н Велков дава думата на г-жа Боряна Тодорова - социален работник за разяснение по 

предложението. 

Г-жа Антонина Георгиева: Бих искала по - добра комуникация с отдел „Закрила на 

детето”. 

Г-жа Тодорова: Към Общината няма Комисия към програма за закрила на детето. Трета 

поредна година аз изготвям Програмата, което не е редно. 

Г-жа Бакалеева: Към общината има такава комисия. Не знаех, че не е представена. 

Г-н Велков дава думата на г-н Станков за становище на комисията, която подкрепя 

внесеното предложениe с три (3) гласа  – „ЗА”.  

Премина се към гласуване: 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” – 10 (десет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Предложението се прие с 10 гласа „ЗА”. 

 

                                                       

РЕШЕНИЕ № 220 
 

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на 

детето за 2021 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.  

  

 На осн. чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила 

на детето и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, във 

връзка с постъпило Предложение с вх. ОбС № 65 - 35/14.03.2022 г. от Директора на 

Дирекция „Социално подпомагане” - Белоградчик,  

 
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 

2021 г.; 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. 

  

 Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2021 г. е приета с 

решение № 160/26.03.2021 г. на Общински съвет - Чупрене. Дирекция „Социално 

подпомагане” - Белоградчик е представила отчет за извършеното по програмата. 

 Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция „Социално 

подпомагане” изготвената от Комисията за детето по чл. 20а от Закона за закрила на 



детето общинска програма за закрила  на детето съобразно потребностите на децата и 

техните семейства в общината. Общинската програма за закрила на детето се приема до 

април на съответната година. 

 

Точка 5 от дневния ред: Отмяна на Решение № 218, взето с протокол № 33 от 

28.02.2022 г. 

Г-н Велков в 09.55 часа дава 10 - минутна почивка за заседание на Комисията по 

законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 72, 

ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.  

В 10.07 часа Общинският съвет възобнови работата си. 

Г-н Велков предлага когато стане оценката на оценителя тогава да се разглежда. 

Г-н Станков: Отмяната не е проблем. Би било редно самото решение да има три 

позиции - пасища, пътища и бели петна. Това би трябвало да са три отделни 

предложения и три отделни решения. Сега се отменя всичко, а можеше другите да си 

работят. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска за становище на комисията. Комисията 

подкрепя отмяната на предложението с два гласа – „ЗА”. 

Премина се към гласуване: 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

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” 

  

 

 „ЗА” - 10  (десет)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

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

 

РЕШЕНИЕ № 221 
 

Относно: Отмяна на Решение № 218, взето с протокол № 33 от 28.02.2022 г.  

 

 На основание чл. 45, ал. 7 и 9, във вр. с ал. 4 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, във вр. със Заповед № РД - 25 - 

34/14.03.2022 г. на Областен управител на област Видин, вх. ОбС № 66 - 36/14.03.2022 

г. за връщане за ново обсъждане на Решение № 218, взето с протокол № 33 от 

28.02.2022 г., Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

 Отменя Решение № 218, взето с протокол № 33 от 28.02.2022 г.  

 



 Мотиви: Със Заповед № РД - 25 - 34/14.03.2022 г. Областен управител на област 

Видин връща за ново обсъждане Решение № 218, взето с протокол № 33 от 28.02.2022 

г. като незаконосъобразно.  

 Мотивите са следните: Общински съвет Чупрене е приел по - нисък размер на 

средно годишно рентно плащане за стопанската 2021/2022 г., без да се мотивира, в 

противоречие с направената от Кмета на общината Докладна записка и Приложение 

към доклад от 25.01.2022 г., одобрен от директора на ОД „Земеделие” - Видин. 

Областен управител на област Видин посочва, че пасищата, мерите и ливадите се 

отдават под наем или аренда на собственици и ползватели на животновъдни обекти по 

цена, определена по пазарен механизъм. Друго основание за незаконосъобразност е 

липсата на мотиви и непосочването пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва 

акта. 

 Поради съществени нарушения, допуснати при издаването на административния 

акт е необходимо решението да бъде отменено.     

 

Точка 6: Разни. 
Г-н Велков с предложение към Мирослав Савов за разделяне на предложение по т. 5 на 

три отделни предложения, за да не го връща Областна администрация цялото. Ако има 

проблем например с пасищата останалите да работят. 

Г-н Велков към г-жа Бакалеева: Отново се връщаме към въпроса със заплащането на г-

жа Дочева. Вече трети месец не й се заплаща, а има и пътни разходи. Как да бъде решен 

въпроса? 

Г-жа Бакалеева: Не съм компетентна по този въпрос. 

Г-жа Ранчинска: Как така г-н Добричов не присъства на заседанието. 

Г-н Велков: Обсъждането на бюджета трябваше да е на 22 март, сега е изменено на 29 

март. Променяха го няколко пъти. 

Г-н Станков: Прави се водопровод за доста пари. Фирмите не работят, защото не им се 

плаща.Тези фирми ще осъдят Общината за бездействието и безхаберието й. Два месеца 

са останали и никой не работи. 

Г-жа Суйкова: Тогава защо не приехме това предложение? Общината от къде да ги 

вземе тези пари? 

 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Велков закри заседанието в 10.27 часа. 

 

 

 

Протоколчик:  Председател ОбС: 

      /Е.Претрович/    /Иван Велков/ 

 


