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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 41/29.07.2022 г. 

 

Днес, 29.07.2022 год. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе редовно заседание № 41  на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 10 (десет) общински съветници.  

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

жа Мария Тодорова - Зам. - кмет на Община Чупрене, г-жа Татяна Бориславова - Гл. 

счетоводител Община Чупрене, г-жа Корнелия Антова - Главен специалист „Социални 

дейности”, г-жа Камелия Бакалеева – юридически консултант на Община Чупрене, 

общински служители, кметски наместници и граждани. 

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 присъстват десет 

общински съветника, има кворум и може да започне работа. Отсъства г-жа Антонина 

Георгиева – общински съветник без уважителна причина. 

 

Г-н Велков: Постъпили са два допълнителни материала. Единият е пропуснат от 

предишното заседание - премане отчета на читалищата. Другият е постъпил от г-жа 

Суйкова относно отмяна на решение № 158, взето с протокол № 21/26.03.2021 г. 

относно заплатата на г-н Кмета. Предлагам да не бъде допуснат за разглеждане. 

Предлагам материала на г-жа Суйкова да не бъде включван за разглеждане в дневния 

ред.  

 

Премина се към гласуване.   

 

„ЗА”  –  6 (шест) гласа 

„ПРОТИВ” –  4  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Предложението се приема.    

 

Г-н Велков: Предлагам - Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, 

предоставени на читалищата през 2021 г. под формата на субсидия и за осъществените 

читалищни дейности да влезе в дневния ред под т. 7, а т. Разни да бъде т. 8. 

Други предложения имате ли? 
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Г-жа Вълчинова: Защо няма предложение за промяна на комисиите в деня на 

заседанието? 

Г-н Велков: Предложението трябва да бъде обявено и да бъде на сайта един месец. Ако 

г-жа Бакалеева го изготви на следващото заседание ще се разгледа. 

Г-н Велков чете новият дневен ред. 

 

            1. Удължаване срока на договор BG05M9OP001-6.002-0120-C01 по услуга от 

общ икономически интерес /УООИ/ - „Патронажна грижа” предоставяна по процедура 

чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 

“Патронажна грижа +”  Компонент 2 по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020.   

            2. Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от 

Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2021 год. на 

Община Чупрене. 

 3. Одобряване на общ устройствен план на община Чупрене.  

           4. Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с. Чупрене в 

Списъка на средищните детски градини и училища през новата 2022/2023 учебна 

година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет. 

           5. Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо 

Ботев” с. Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2022/2023 

учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет. 

           6. Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с. Чупрене и 

Основно училище „Христо Ботев”  с. Горни Лом в Списъка на защитените детски 

градини и училища през новата 2022/2023 учебна година, който се утвърждава с Акт на 

Министерския съвет. 

           7. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на 

читалищата през 2021 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни 

дейности. 

           8. Разни. 

 

 Премина се към гласуване на новия дневен ред: 

 

 „ЗА”  – 10 (десет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Дневният ред се прие 10 (десет) гласа - „ЗА”. 

 

Точка 1 от дневния ред: Удължаване срока на договор BG05M9OP001-6.002-0120-C01 

по услуга от общ икономически интерес /УООИ/ - „Патронажна грижа” предоставяна 

по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа +”  Компонент 2 по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.   

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

Г-н Добричов дава думата на г-жа Тодорова за разяснение. 

Г-жа Тодорова: Министерски съвет удължи срока на договора по услуга „Патронажна    

грижа”, който приключи на 11.06 с още шест месеца. Дванадесет човека ще продължат 

да работят още шест месеца. Те са на 4,6,8 часа и са в помощ на населението и 

общината. Общинския съвет трябва да приеме удължаването. 

Г-н Велков: Виждам срок до 11.06, днес сме 29.07. 

Г-жа Тодорова: Ние сме се обосновали. Договора дойде по-късно. 



Г-н Велков дава думата на г-н Станков за становище на комисията. 

Г-н Станков: Искам да направя едно уточнение. Един член от нашата комисия отсъства  

и комисията заседава с двама членове. Комисията няма становище, тъй като един 

гласува въздържал се. 

Г-н Велков: Вече три години сме в общински съвет. Комисиите не влияят на 

решенията, просто изразяват мнение. 

Г-жа Антова: Искам да знам причината на въздържалият се. 

Г-н Николов: Така е преценил. 

 

Премина се към гласуване.  

 

Гласували 10 (десет) съветника: 

„ЗА”  –  4 (четири) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6 

Предложението не се приема. 

 

Точка 2 от дневния ред: Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на 

средствата от Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 

2021 год. на Община Чупрене. 

Г-н Велков: Искам да направя едно разяснение. Отчета за изпълнение на бюджета 

трябва да бъде качен на сайта на общината, което тя не е направила. Предлагам 

предложението да не се приеме. 

Г-н Велков дава думата на г-н Маринов за становище на комисията, която гласува с 

един глас – ЗА и два гласа –въздържал се. 

Г-жа Тодорова напуска заседанието. 

 

Премина се към поименно гласуване. 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Валери Милчов Белясин „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Цветан Ангелов Николов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

  

 

 „ЗА”  –  4 (четири) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6 

Предложението не се приема. 

 

Г-н Велков: Този материал е постъпил в ОбС на 13.07, така, че и да е качен няма да има 

месец. 



Г-жа Бориславова: Не може ли сега да го качите и да се разгледа на следващо 

заседание? 

Г-н Велков към г-жа Бакалеева: Вие като сте наясно юридически, защо не сте им 

казали? 

 

Точка 3 от дневния ред: Одобряване на общ устройствен план на община Чупрене. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов за разсяснение.  

Г-н Добричов: Има гласувани средства от капиталови. Нашето участие е 20% и 80% от 

МРРБ. Г-н Джунински отсъства, но поканихме един от хората разработили 

устройствения план, но закъснява. Това е важно за развитието на туризма – зони за 

строеж, разрешителни, за бизнеса. Има две защитени територии - Община Ружинци и 

нашата. Тук се среща уникално растение - Сръбска рамонда. 

Г-жа Ранчинска: Има неща, които ние не знаем дали са изпълнени. Не трябва ли ново 

обсъждане и публикуване във вестник.  

Г-н Добричов: Мисля, че са изпълнени. С това се занимава г-н Джунински, но е минал 

всички нива – институции, разрешителни. Без тази документация не може да влезе в 

сила нов устройствен план. Има администрация, която работи по различни пера и всеки 

си знае работата. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска, която чете становището на комисията, която 

гласува с един глас - ЗА и два гласа – въздържал се. 

 

Премина се към поименно гласуване. 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Валери Милчов Белясин „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Цветан Ангелов Николов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

  

 

 „ЗА”  –  4 (четири) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6 

Предложението не се приема. 

 

Пристигна г-н Николай Енчев – представител на фирмата изготвила общия устройствен 

план. 

Г-н Добричов: Преди да дойдете, Общинския съвет отхвърли предложението за нов 

устройствен план. 

Г-н Велков дава думата на г-н Енчев за разяснения. 



Г-н Енчев: Извървяхме дълъг път и сме на финалната права. Приет е при всички 

институции. Пораждаха се непрекъснато промени и връщане видимо без причини, като 

се удължаваше срока за приемане. С последните промени по ЗУТ, без устройствен план 

не може да се кандидатства по различни програми. Опитахме се да защитим проекта за 

ски зона, а и каквото хрумне на бъдещи инвеститори. 

Г-н Велков: Не виждаме до къде е разширен плана. Да се запознаем с него и ще 

приемем предложението. 

Г-н Енчев: Плана е преминал всички процедури, обсъждания - изцяло по закон.  

 

Точка 4 от дневния ред: Включване на Основно училище „Академик Михаил 

Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 

2022/2023 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет. 

Г-н Добричов:  Всяка година го правим и гласуваме. Децата стават все по - малко, а не 

може да допуснем да не се образоват. 

Г-н Велков дава думата на г-н Станков, който чете становището на комисията, която е 

идентична с предишната един глас – ЗА и един глас – въздържал се. 

 

Премина се към гласуване.  

 

Гласували 10 (десет) съветника: 

„ЗА”  –  4 (четири) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6 

Предложението не се приема. 

 

Точка 5 от дневния ред: Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска 

градина „Христо Ботев” с. Горни Лом в списъка на защитените детски градини през 

новата 2022/2023 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов, който каза че и трите точки са с едно 

съдържание и няма какво да разяснява. 

Г-н Велков дава думата на г-н Станков, който чете становището на комисията, която е 

идентична с предишната един глас – ЗА и един глас –въздържал се. 

 

Премина се към гласуване.  

 

Гласували 10 (десет) съветника: 

„ЗА”  –  4 (четири) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6 

Предложението не се приема. 

 

Точка 6 от дневния ред: Включване на Основно училище „Академик Михаил 

Димитров” с. Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с. Горни Лом в Списъка на 

защитените детски градини и училища през новата 2022/2023 учебна година, който се 

утвърждава с Акт на Министерския съвет 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов, който каза че шеста точка е същата като пета. 

Г-н Велков дава думата на г-н Станков, който чете становището на комисията, която е 

идентична с предишната един глас – ЗА и един глас – въздържал се. 



 

Премина се към гласуване.  

 

Гласували 10 (десет) съветника: 

„ЗА”  –  4 (четири) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6 

Предложението не се приема. 

 

Г-жа Вълчинова: Може ли някой от въздържалите се да кажат защо се въздържат? Защо 

е този цирк? 

 

Точка 7 от дневния ред: Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, 

предоставени на читалищата през 2021 г. под формата на субсидия и за осъществените 

читалищни дейности. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов: Това предложение трябваше да се приеме. 

Веднъж вече идваха служителите на читалищата. Вие не ги уважихте. 

Г-н Велков: Тогава нямаше кворум и затова не се прие. 

Чухте разяснението на г-н Добричов. Давам пет минути почивка за заседание на 

комисията. Сега е 10.20 часа.  

10.25 часа заседанието продължи. 

Г- н Станков: Въпреки че няма връзка с предложението, но става въпрос за читалищата. 

В неделя в читалището в с. Чупрене се извършват сбирки на секти. Читалището има 

настоятелство. Вместо там да се развива дейност, ние допускаме проповеди да се 

правят. 

Г-н Велков дава думата на г-н Маринов, който чете становището на комисията, която 

гласува с един глас – ЗА и два гласа – въздържал се. 

 

Премина се към поименно гласуване. 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Валери Милчов Белясин „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Цветан Ангелов Николов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

  

 

 „ЗА”  –  4 (четири) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6 

Предложението не се приема. 
 



Точка 8 от дневния ред:Разни. 

Г-н Енчев иска думата от председателя на ОбС. 

Г-н Енчев: Не за първи път присъстваме на заседания на общински съвети. На около 25 

общини изработваме устройствен план. Често в процес на изработване дори главните 

архитекти се затрудняват. Започваме при един кмет, продължаваме с друг. 

Устройственият план извървява дълъг път и е агония за общината, ако не го приеме до 

края на годината. Няма връщане назад и без него не може да просперира общината. 

Хвърлили сме много труд. Благодаря на общината и се надявам на следващо заседание 

да се приеме. 

Г-н Велков: Благодаря за разяснението. Да видим какво обхваща като територия и на 

следващо заседание ще решим. 

Г-жа Суйкова: Кога се оформиха становищата на комисиите? 

Г-н Велков: Вие бяхте в една от комисиите. Във Вашата комисия Вие сте гласувала със 

„За”. Вие си тръгнахте. 

Г-жа Суйкова: Когато бях тук нямаше въздържали се. 

Г-н Станчо Иванов от с. Средогрив поиска думата: В с. Средогрив имаме инициативна 

група. В селото имаме необходимост от нов гробищен парк. Няма повече места и се 

налага да изкопаваме стари гробове. Не знаем каква е процедурата да бъде определен 

нов гробищен парк. 

Г-жа Вълчинова: Имах среща с г-н Джунински. Трябва да се дойде на място и да се 

определи имота. Някои хора имат желание да дарят. 

Г-н Добричов: За пръв път го  чувам. 

Г-н Иванов: Има почистено, но това е млака. Има години от дъждовете се залива. 

Затова гробището е изтеглено нагоре. Ние искаме това да се оформи законно. 

Г-н Маринов: Ако минава на общински съвет задължително ще го приемем. 

Г-н Станчо Иванов: До гробището има 2-3 имота, ако може да се отчуждат. Във връзка 

с почистването на гробището: там са храсти и бурени. Както в градовете да се въведе 

такса за гроб и с тези пари да се почиства. 

Днес е последен ден на магазина в селото. От понеделник оставаме без магазин. Няма 

откъде да си купим хляб. 

Г-н Велков: Каква е причината да се затвори? Ако проблем е наема да видим какво 

може да се направи. Единственото, което мога да направя е да говоря с председателя на 

кооперация „Доверие” за намаляване на наема. 

Г-жа Йосифова: В Средогрив няма нито една улица асфалтирана, само главната. Ние 

сме хора пенсионери и не може да прескачаме трапове. 

Г-н Добричов: Когато приключи ремонта на водопроводната мрежа. Фирмата 

възстановява само там където е копала. За сега има пари за две улици в с. Горни Лом. 

На този етап сме одобрени за 500 000 лева, като искахме 1 000 000 лева. Собствените 

ни приходи са на 0. Постепенно ще въстановяваме улиците. Трябва време и търпение. 

Говорих с председателя на кооперацията. Тя не отстъпва. Аз ще давам от заплатата си и 

ще покрия разликата в наема. Магазина наистина не е рентабилен. 

Процеса на отчуждаване е дълга и сложна процедура. Ще изпратя хора с GPS да видят 

границите и съседните имоти. 

Г-жа Йосифова: Благодаря Ви за камбаната. 

Г-н Добричов: За почистване на гробищата кметовете по села трябва да отговарят за 

това. Миналата година купихме препарати. Сега са по скъпи и сме купили по – малко. 

Назначени са 4-5 човека. Обърнете се към Силвия, с малко повече желание ще се 

почисти. Има безплатни прегледи, но се обадиха късно и много хора не знаят. 

Следващият път ще ви уведомим по-рано. 



Г-н Станков: Имам предложение - вече 2-3 години сме в Ковид, война, цени. Таксите и 

услугите в общината остават непроменени. Да бъдат разгледани и коригирани. 

 

Г-н Велков към г-н Добричов:  

1. Питане от г-н Велков: Г-н Добричов, на следващото заседание да ни бъде 

предоставено банково извлечение удостоверяващо в коя банкова сметка е преведена 

държавната помощ за Ковид мерките за Община Чупрене и каква е наличността до 

момента? Без отговор на г-н Добричов. 

2. Питане на г-н Велков: Г-н Добричов, какъв е преходния остатък от фонд 

работна заплата за 2021 г.? Без отговор на г-н Добричов. 

3. Питане на г-н Велков: Г-н Добричов, при така задаващата се енергийна криза 

в световен мащаб, както и в България, какви мерки смятате да предприемете относно 

снабдяването на местното населението с дърва за огрев. Доколкото ми е известно в 

момента те са достигнали между 80 и 90 лв. за кубик, за което аз лично смятам, че тази 

цена е непосилна за местните хора. Отговор на г-н Тонин: Не, дървата са вече 120 лв. за 

кубик. Без отговор на г-н Добричов. 

4. Питане на г-н Велков: Г-н Добричов, с какви средства бяха разплатени 

202 000 лв. към „Чупрене 2012 ДЗЗД” без решение на общински съвет? Без отговор на 

г-н Добричов. 

5. Искане от г-н Велков: Г-н Добричов, моля на следващото заседание на 

общински съвет да ни бъдат предоставените банковите извлечения по движенията на 

набирателната сметка на Община Чупрене от  01.10.2019 г. до 29.07.2022 г. Без отговор 

на г-н Добричов. 

           6. Предложение от г-н Велков: Господа общински съветници, на следващото 

заседание ще направя предложение към Вас - Общински съвет Чупрене, да възложим 

на г-н Добричов да направи финансов одит на всички пера на Община Чупрене, за да 

видим какво е реалното финансово състояние на Общината до момента. Без отговор на 

Г-н Добричов. 

 

Г-н Велков: Това са нашите питания. Надявам се да ги предоставите на 

следващото заседание. 

 

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

 

 

Протоколчик:                                           Председател ОбС: 

            /Елка Петрович/       /Иван Велков/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


