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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 36/29.04.2022 г. 

 

Днес, 29.04.2022 год. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе заседание № 36 на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 11 (единадесет) общински съветници.  

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

г-жа Мария Тодорова - Заместник - кмет на Община Чупрене, г-жа Камелия Бакалеева – 

Юридически консултант на Община Чупрене г-жа Татяна Бориславова - Главен 

счетоводител на Община Чупрене, г-н Георги Александров - Главен специалист 

„Бюджет и ФК”, г-н Сергей Здравковски - Директор на Дирекция ОА, г-жа Ирена 

Дочева – лице подпомагащо с правни консултации Общински съвет Чупрене, 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. 

 

Г-н Велков прочита дневния ред: 

1. Приемане на бюджета на община Чупрене за 2022 година. 

2. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост 

на Тодор Димитров Тодоров, бивш жител на с. Средогрив. 

3. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост 

на Цветко Антонов Старейшински,бивш жител на с Горни Лом. 

4. Отмяна на Решение № 223, взето с протокол 35 от 06.04.2022г. 

5. Разни. 

 

Г-н Велков предлага промяна в дневния ред. За т. 2, т. 3 и т. 4 от дневния ред нямаше 

кворум при разглеждане от комисиите и не могат да бъдат допуснати за разглеждани. 

Да бъде допусната за разглеждане допълнителна точка от дневния ред постъпилият 

извънреден материал в общинския съвет. 

Г-жа Суйкова: Предлагам т. 2 и т. 3 да бъдат разгледани. Това ще бъде по наша вина. 

Ако трябва да се даде 15 мин. почивка да заседават комисиите и да се разгледат. 

Г-жа Дочева: Правилникът не го позволява. 

Г-н Велков: Ще ги разгледаме на извънредно заседание след празниците. 
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Г-н Станков: Каква е важността на тези молби, те са от 2021 година и не се налага 

извънредно заседание. Относно върнатото решение Общинския съвет не определя 

цените. Ние не сме длъжни да се съобразим и предлагам да отидем на съд. 

Г-н Велков: Този отрасъл е най - уязвим. Не може средното рентно годишно плащане за 

с. Търговище да е 10 лева, а за с. Горни Лом да е 18 лева. Нашата идея е да 

подпомогнем животновъдите. При това скъпо гориво с какво да ги  подпомогнем и да 

задържим. 

Г-н Велков предлага направеното от него предложение за изменение на дневения ред, 

както следва: 

 

1. Приемане на бюджета на община Чупрене за 2022 година. 

2. 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 10.05.2022 г. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 17.05.2022 г., 11.00 

часа – без промяна в дневния ред/. 

            3. Разни.    
 

Премина се към гласуване на изменение на дневния ред: 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

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

 

 
Г-н Велков подложи на гласуване новия дневен ред: 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Дневният ред се приема с 11 гласа – „ЗА”. 

 

  

 Точка 1 от дневния ред: Приемане на бюджета на община Чупрене за 2022 

година. 

      

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов: Дойде време за най - важната сесия за 

приемане на бюджета за 2022 година. Общината е работила по бюджета, минал е и на 

обществено обсъждане и комисиите. Ако имате въпроси ги задайте на г-жа 

Бориславова и г-н Александров. 

Въпроси не възникнаха и г-н Велков даде думата на г-н Маринов да прочете 

становището на комисията: Като се запозна с материалите, качени на сайта на Община 

Чупрене за обществено обсъждане и представените материали на Общински съвет, 

откри несъответствия, за което остава за разглеждане бюджета на Община Чупрене за 

следващо заседание, като възлага на Кмета да направи ново обществено обсъждане с 

коректни цифри и параметри, които смята да изпълни през 2022 г. 

Г-н Станков чете становище на комисията, която предлага приемането на бюджета да 

бъде отложено до изясняване на неясните въпроси по него. 



Г-н Велков: Предлагам да отложим за разглеждане приемането на бюджета за 

следващото заседание, след като бъде проведено обществено обсъждане на бюджета и 

бъде внесено ново предложение с коректни данни. На сайта на общината е публикуван 

проект на бюджета с конкретни цифри, които не съответстват на тези в предложението 

на Кмета на общината. В проекта, качен на сайта, в капиталовите разходи се предвижда 

ремонт на улици в селата Чупрене, Средогрив, Горни Лом, Долни Лом, Репляна.  В 

предложението на Кмета към Общинския съвет е предвиден ремонт на улиците след 

подмяна на водопроводната мрежа само за с. Горни Лом, а за селата Средогрив, Долни 

Лом, Репляна и Чупрене  не се предвижда ремонт,както бе заложено в първоначалния 

му вид. Ще се упрекне общинския съвет, че сме ви лишили от  асфалтиране на улиците 

,както е заложено в общественото обсъждане.Подадени са два документа с различно 

съдържание. Няма почти цифра, която не е променена. Налага се ново обществено 

обсъждане.       

Г-жа Ранчинска: Аз искам да попитам за водопровода. 

Г-н Велков: Каналите в с. Горни Лом всеки ден утъват. Когато се полага асфалт се 

взема плътността на почвата, иначе ще потъне асфалта. 

Г-жа Суйкова: Ще имаме ли време да се работи по бюджета? С новата сесия ще стане 

месец юни. 

Г-н Велков: Ние не сме виновни за предоставените некоректни данни. 

Г-жа Бакалеева: Дайте думата на човека изготвил бюджета. 

Г-н Велков: Предлагам бюджета на Община Чупрене за 2022 година да се отложи за 

разглеждане на следващото заседание,като се възложи на кмета да направи ново 

публично обсъждане с коректни данни и цифри,които смята да усвои и реализира през 

2022г.и внесе за разглеждане ново предложение в Общински съвет.Преминаваме към 

гласуване. 

 

Премина се към гласуване.  

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ПРОТИВ” 

Георги Милчев Йокин „ПРОТИВ” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ПРОТИВ” 

Ленка Сандова Суйкова „ПРОТИВ” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували 11 (единадесет) съветника: 

 „ЗА” - 6  (шест)  гласа 

„ПРОТИВ” – 4 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1  

 

Предложението се прие с 6 (шест) гласа „ЗА”. 

 



Точка 2 от дневния ред: Г-н Велков дава 15 минути в 10.00 часа за разглеждане на 

предложението от постоянната комисия. 

В 10.15 часа заседанието възобнови работа. 

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

Г-н Добричов: Запознали сте се с предложението. Трябва да се излъчи представител за 

общото събрание на ВИК. 

Г-жа Ранчинска: Подкрепяме предложението при условие г-н Кмета на общото 

събрание да гласува от т.2 до т.5 със „ЗА”,а по т.6 да гласува „ПРОТИВ”,защото се 

предвижда увеличение цената на водата. 

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

внесеното предложение и гласува с два гласа – „ЗА” и един въздържал се. 

 

Премина се към гласуване. 

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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” 

  

 

 „ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1  

 

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

 

 

                                                       РЕШЕНИЕ № 224 
 

 OTHOCНO: 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 10.05.2022г. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 17.05.2022г., 11 

часа – без промяна в дневния ред/. 

 

 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. Определя Анжело Цветанов Добричов – 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 10.05.2022 г. от 11:00 ч. /резервна дата - 10.05.2022г. от 11:00 ч. /резервна 

дата, съгласно ПОДАВиК – 17.05.2022г., 11 часа – без промяна в дневния 

ред/ в сградата на Областна администрация - Видин, ул. „Дунавска” № 6, ет. 

1, Заседателна зала № 1. 

2. Възлага на представителя на Община Чупрене при участието си 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 № АС0104/10 

от 11.04.2022 г., и му дава мандат да гласува както следва: 

 

По т.2 от Дневния ред:  Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – 

Видин за приемане на отчет на дейността на Асоциацията за 2021 година на 

основание чл. 198в, ал. 4 т.10 от Закона за водите. 

- Да гласува със „За”.  

 

            По т.3от Дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на 

АВиК – Видин за приемане на годишен финансов отчет на 

Асоциацията за 2021 година. 

- Да гласува със „За”.  

 

По т.4 от Дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета 

за 2021  година на основание чл.26 от ПОДАВиК. 

- Да гласува със „За”. 

 

По т. 5 от Дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на 

АВиК-Видин за приемане на бюджет на Асоциацията за 2022 година 

на основание чл. 198в, ал.4 т.9 от Закона за водите. 

- Да гласува със „За”.  

 

По т. 6 от Дневния ред: Съгласуване на Бизнес план на „ВиК” ЕООД-

Видин за регулаторен период 2022-2026 година. 

- Да гласува с „Против”. 

 

 

МОТИВИ:  

По т.6: 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. 

 

Точка 3 от дневния ред:  Разни. 
Г-н Маринов: Имам ли право да ми се изплащат пътните разходи като общински 

съветник? 

Г-н Добричов: Вие сте писали до институции, които не са се произнесли още. 

Г-н Велков: В правилника е регламентирано, че разходите на общинските съветници се 

изплащат от общината. 

Г-жа Вълчинова: Искам да попитам кога и как ще се завърши ремонта на водопровода? 

Г-н Добричов: До 30 юни е срока. Преди да е изтекъл срока не можем да направим 

нищо. Ще си търсим правата като изтече срока. 

Г-н Велков: Бях поискал справка за възнагражденията на общинските съветници за да 

приемем разходите на Общинския съвет. И още нещо – беше ми отказан служебен  

превоз за посещение при Областния управител. 

Г-н Добричов: Ако сте ходили служебно и сте се обадили няма начин да Ви се откаже. 

Не съм знаел, че имате служебен ангажимент при Областния управител. 

Г-н Велков: Искам да ви попитам за желязото, което продадохте преди повече от една 

година ? 

Г-н Добричов: Фирмата на която е предадено е лицензирана, има фактури в 

счетоводството. Това желязо не се води никъде и не е нужно да минава на общински 

съвет.Парите са влезли в общината.  

Г-н Велков:Това означава ли ,че като не се води никъде ,както вие казвате може да 

взимате еднолично решение за неговото продаване? 

Г-н Добричов:Пак казах,че това не се води никъде и е продадено на лицензирана 

фирма. 

Г-н Добричов: Правим каквото можем при тези цени на тока. Сумата, която общината 

дължи за ток е 49 000 лв., а от РИОСВ са ни преведени 8 600 лв. Като изключихме 

уличното осветление за един месец тока от 19 000 лева падна на 11 000 лева. 

Г-жа Тодорова: Има  проект за соларно осветление, но първо трябва да се обследва и е 

проект – не е от капиталови. 

Г-н Николов: Имам идея как да се намали сумата за улично осветление - лампите да 

светят през една. 

Г-н Велков: Има проект за отвеждане на дъждовни води в с. Горни Лом. Може ли на 

следващото заседание да се запознаем с този проект, при който са усвоени 42 000 лв.  

Решихме че по т. 4 отива в съда. Питаме кой ще ни защитава в съда при положение, че  

на г-жа Дочева не е подписан договора. 

Г-н Добричов: Няма бюджет. Общината има нужда от един юрист. Не гласувахте 

бюджета, изгубихме приходи. Кажете с какво помогнахте да дойдат приходи в 

общината.  



Г-н Ранчинска: Четох внимателно гражданските договори. Чистене на речни корита за 

не малко пари. Няма упоменато възнаграждения за юристи. 

Г-н Добричов: Във връзка с разпореждане на прокуратурата и областния управител да 

бъдат почистени речни корита РИОСВ ни отпусна 8 600 лева и беше започнало 

чистене. Изнесли сме тонове боклук - пластмаси и електроуреди. Наистина сме 

чистили, но хората са безсъвестни и се трупа отново боклук. Трудно ми е да се справя с 

боклука. Чистихме в с. Горни Лом - сега да идем ще намерим пак същото. Обмисляме 

да купим трошачка за строителни материали и дробилка за клони. 

Г-жа Ранчинска: Областния управител давал ли е пари за речни корита? 

Г-н Добричов: Трябва да проверя. 

Г-н Маринов: Имам предложение, длъжници на Общината, които не си плащат 

данъците да се дадат на ЧСИ. 

Г-н Добричов: Не може да се дадат веднага на ЧСИ, първо трябва да се изпратят 

уведомителни писма. 

Г-н Велков: Какво ще правим с пашата. Дочева не може да ни представлява. Общински 

съвет има бюджет и защо да не плащаме на юрист от бюджета. 

Г-н Станков: Ще дам предложение за 18 лева и да видим колко договора ще се сключат. 

Г-н Добричов: Не мислех да взимам отношение, но Областния управител е върнал 

предложението за мотиви, а не за цена. Мотивирайте се добре. 

Г-жа Дочева: Във Вашето предложение няма мотиви. По отношение на изложеното от 

Областния управител, че няма мотиви, за това, че Общинския съвет се е отклонил от 

предложението Ви в Докладната записка, като не се е съобразил с определените цени в 

изготвената пазарна оценка, считам за неправилно. В протокола от заседанието на 

общинския съвет има подробни съображения защо е приета по - ниска цена. Освен 

това, в предложението Ви са объркани правните основания, както и годината не е 2021 - 

2022 г., а 2022 - 2023 г.  

Г-н Станков: Има ли подадено заявление от животновъди? За годината е техническа 

грешка. 

Г-жа Бакалеева: Фирма „Био Ангус” е подала единствено заявление. 

 

Г-н Велков закри заседанието в 11.10 часа. 

 

 

 

Протоколчик:     Председател ОбС: 

 

  /Е.Петрович/                                                                          /И.Велков/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


