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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 44/28.10.2022 г. 

 

Днес, 28.10.2022 год. от 10.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе редовно заседание № 44 на Общински съвет Чупрене. 

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-н Асен Джунински – секретар 

Община Чупрене, г-жа Цветанка Богдановска – главен счетоводител, г-жа Татяна 

Бориславова – старши счетоводител, г-н Иван Велков - председател на Общински съвет 

Чупрене, директор на училище - г-н Захари Захариев, общински служители, кметски 

наместници и граждани. 

 Г-жа Тодорова: Във връзка с Регламент на ЕК № 679 от 2016 г. сесията ще бъде 

записана на мобилно устройство и качена на сайта на община Чупрене. Това е във 

връзка с прилагането на принципите за откритост и публичност и нуждата от 

осведоменост на гражданите за взетите решения от ОбС Чупрене. Регламента се 

прилага за защита на личните данни в контекст на принципите за откритост и 

достъпност, въз основа, на които местните органи на управление, упражняват своите 

правомощия. 

 Г-н Велков: Предлага се записване на сесията, а  с какво устройство? 

 Г-жа Тодорова: С телефон. 

 Г-н Велков: Това е несериозно. 

 Г-жа Тодорова: В други общини заседанията се излъчват онлайн. Вие сте 

избрани от народа и трябва да се знае какво се случва тук. 

 Г-н Велков: Чухте предложението направено от г-жа Тодорова да бъде 

записвано днешното заседание. 

 

Заседанието бе открито в 10.30 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 

единадесет  общински съветника, има кворум и може да започне работа. 

 

 Премина се към гласуване да бъде записвано днешното заседание. 

 

 Гласували 11 (единадесет) съветника: 
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 „ЗА”  – 5 (пет) гласа 

 „ПРОТИВ” – 5 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1 

 Предложението не  се приема. 

 Г-н Велков: Предложението не се приема и няма да се използва записващо 

устройство. 

 

 Преди да пристъпим към дневния ред искам да ви запозная с възражение от 

Кмета на общината срещу Решение № 252, взето с Протокол № 43/30.09.22 г. Има 

възражение от негова страна за вътрешен одит на общината, който поиска Общинския 

съвет. Оставяме го да отиде в съда, който ще се произнесе.  

 

 Г-н Велков чете дневния ред. 

  
 1. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на 

собственост. 

 2. Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на 

община Чупрене 2021-2028г. 

 3. Разрешаване увеличаването на децата в смесена група в ДГ „Христо Ботев” 

с.Горни Лом за учебната 2022/2023г. 

 4. Предложение за извършване на превантивни дейности, с цел 

предотвратяване на наводнения в границите на населени места на територията на 

Община Чупрене. 

 5. Закупуване на комунални машини за целогодишно почистване и 

поддържане на улици, паркове, обособени градски, промишлени и логистични зони. 

6. Разни. 

 

 Премина се към гласуване на дневния ред. 

 

  „ЗА”  – 11 (единадесет) гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

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

 

 

Точка 1 от дневния ред: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 

възстановяване на собственост. 

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

 Г-н Добричов: Касае се за възстановяване на собственост. Това е правено 

многократно. 

 Предложението е изготвено от г-н Савов и е налична цялата документация. 

 Г-жа Вълчинова чете становището на комисията, която гласува с три гласа - 

„ЗА”. 

           

 Премина се към гласуване.  

 

 „ЗА”  –  11 (единадесет) гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 



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

 

 

                                                       РЕШЕНИЕ № 253 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на 

собственост 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  § 27,ал.2,т.1 и 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и във връзка със искане от Милен Васков Милков началник ОСЗ – Белоградчик с 

изх.№ПО-15-13/15.09.2022г., 

 

 

                        Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

 

1. Общински съвет Чупрене дава съгласие да предостави земя от общинския 

поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари 

реални граници на насл. Илия Цветков Виденов,бивш жител на с. Горни Лом , 

общ. Чупрене , по реда на чл.19,ал.4 от ЗСПЗЗ. 

 

Имотите , описани в решение №8 /09.04.1999г. по чл.18ж,ал.1 от ЗСПЗЗ по 

преписка от вх.№ 2903 от 04.08.1992г., в землището на с.Горни Лом,общ. 

Чупрене както следва: 

 

 

№ НТП Площ / в дка. Местност/подместност 

1. Нива 2,000 Краставичка река 

2. Нива  1,000 Старица 

3. Нива  1,000 Лева река 

4. Ливада 1,000 Старица 

5. Ливада 1,000 Лева река 

6. Нива 0,400 Церак 

 

 

2. Въз основа на проведена анкета и протоколи за идентификация – 2бр. от 

25.05.2022г. предлагам да бъдат предоставени за възстановяване следните 

имоти: 

 

 

№ Землище № на имот Площ / дка. Местност 

1 с. Горни Лом 16571.36.51 5,497 РЕКА 

2 с. Горни Лом 167571.36.50 1,281 РЕКА 

 

 Приложения: 

1. Заявление от г-н Иван Димитров Янкулов с вх.№01-711/27.07.2022г. на ОСЗ-

Белоградчик/копие/; 

2. Удостоверение за наследници на Илия Цветков Виденов-заверено копие; 

3. Решение – препис №8/09.04.1999г. по чл.18ж,ал.1 от ЗСПЗЗ; 



4. Протокол идентификация -2бр.от 25.05.2022г./копие/; 

5. Скица-проект на имот с идентификатор № 16571.36.51 и № 16571.36.50 

Точка 2 от дневния ред:  Приемане на Програма за управление на отпадъците на 

територията на община Чупрене 2021 - 2028 г. 

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

 Г-н Добричов: Програма за управление на отпадъците трябва да има всяка 

община. Програмата е изготвена от г-жа Стилияна Илиянова. 

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

комисията, която гласува с три гласа – „ЗА”. 

 

 Премина се към гласуване.  

 

 „ЗА”  –11 (единадесет) гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

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

 

 

 

                                               РЕШЕНИЕ № 254 

  
 ОТНОСНО:  Приемане на Програма за управление на отпадъците на 

територията на община Чупрене 2021 - 2028 г. 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА и във вр. с чл. 52, ал. 8 от 

Закона за управление на отпадъците, 

 

Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

 Приема Програма за управление на отпадъците на територията на община 

Чупрене 2021 - 2028 г. 

 

 

Мотиви: Съобразно разпоредбите на чл.52, ал.1 и ал.8 от Закона за управление 

на отпадъците кметът на общината разработва Програма за управление на отпадъците, 

а Общинския съвет я приема и контролира нейното изпълнение. 

 

Точка 3 от дневния ред: Разрешаване увеличаването на децата в смесена група в ДГ 

„Христо Ботев“ с. Горни Лом за учебната 2022/2023 г. 

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

 Г-н Добричов: Искането е от директорката на детска градина с. Горни Лом. 

 Предложението е още четири деца да бъдат записани, но тъй като максимума е 

до 29 деца, тези четири остават и предложението е да се гласува увеличение, за да се 

спазят изискванията на Министерство на образованието.  

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

гласува с три гласа – „ЗА”. 

 

 Премина се към гласуване: 



 

 „ЗА”  – 11 (единадесет) гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

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

 

 

                                              РЕШЕНИЕ № 255 

 

ОТНОСНО: Разрешаване увеличаването на децата в смесена група в ДГ „Христо 

Ботев“ с. Горни Лом за учебната 2022/2023 г. 

  

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.57а, т.3 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, 

 

 

                        Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

 1.Разрешава за учебната 2022/2023 г. формирането на една смесена група в 

Детска градина «Христо Ботев» с.Горни Лом, с изключение от максималния брой деца, 

като бъдат спазени всички изисквания за обезпечаване на образователния процес. 

       

Мотиви: Осигуряване на достъп до задължително предучилищно образование 

на всички подлежащи деца. Във връзка са формирането на група за учебната 2022/2023 

година е отправено мотивирано искане от директора на ДГ „Христо Ботев“ с. Горни 

Лом до първостепенния разпоредител с бюджет за разрешаване  на формиране на група 

по изключение от максималния брой деца. 

Основният аргумент за формиране на групата в детската градина в с.Горни Лом 

с брой деца  по изключение от нормативите са свързани с осигуряването на достъп до 

задължително предучилищно образование. Допълнителните средства за обезпечаване 

на учебния процес, ще бъдат осигурени от бюджета на детската градина. 

 

Точка 4 от дневния ред: Предложение за извършване на превантивни дейности, с цел 

предотвратяване на наводнения в границите на населените места на територията на 

Община Чупрене. 

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

 Г-н Добричов: Предложението е във връзка с поройните дъждове през юни, 

нанесли поражения на мостови съоръжения между с. Средогрив и с. Долни Лом. 

Възстановени са пораженията, но да не допускаме отново да се случи. Ще се образува 

комисия, която ще определи местата, които пречат за свободно протичане на водата. 

Ако са дърва ще бъдат оползотворени за училища и домове. 

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

гласува с три гласа –„ЗА”. 

          

 Премина се към поименно гласуване.  

 

 Гласували  поименно 11 (единадесет) 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 „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 „ЗА”  –11 (единадесет) гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 256 

 

ОТНОСНО: Предложение за извършване на превантивни дейности, с цел 

предотвратяване на наводнения в границите на населените места на територията на 

Община Чупрене.  

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 

и т. 4; чл. 138, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и т.ІІІ.1.2. „Наводнения” от Плана за 

защита при бедствия на Община Чупрене,  

 

Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 
 

 Общинският съвет разрешава да се извършва почистване на речните корита в 

населените места покрай подпорна стена мост на река Лом в местността „Петовица”, 

край с. Средогрив и подпорна стена на ул. „Четиринадесета”, с. Чупрене на територията 

на Община Чупрене от храсти и друга дървесна растителност и крайпътните канавки на 

общинските пътища, с цел поддържане проводимостта на реките и крайпътните 

канавки и предотвратяване на бедствия. 

 Възлага на кмета на общината на основание чл.8, ал.1 от Закона за опазване на 

селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира дейностите по 

почистването на речните корита и дейностите по почистването на деретата и 

дейностите по почистването на крайпътните канавки на общинските пътища. 

 На основание чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост добитата при 

почистването дървесина да бъде дарена на: ОУ Чупрене и ОУ Горни Лом, ЦДГ 

Чупрене и ЦДГ Горни Лом, Домашен социален патронаж. 

 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за почистване от дървесна 

растителност на речните корита в границите на населените места покрай подпорна 

стена мост на река Лом в местността „Петовица”, край с. Средогрив и подпорна стена 

на ул. „Четиринадесета”, с. Чупрене и включва строителният надзор на същите и 

почистване на дерета с цел извършване на превантивни действия за предотвратяване на 

наводнения на територията на Община Чупрене, като добитите дърва ще се използват 



за задоволяване на нуждите на учебни, възпитателни и други заведения на територията 

на общината на община Чупрене. 

 

Точка 5 от дневния ред: Закупуване на комунални машини за целогодишно 

почистване и поддържане на улици, паркове, обособени градски, промишлени и 

логистични зони. 

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

Г-н Добричов: Предложението е във връзка с пари за борба с Ковид. Те трябва да бъдат 

използвани до 31.12.2022 г., в противен случай трябва да се върнат. Не сме толкова 

богата община за да връщаме пари. Трябва да се направи обществена поръчка, която ще 

отнеме време. Машината, която искаме да закупим е за почистване на улици. Целта е да 

не се наемат външни фирми. Досега сме закупили машина за маркировка където 

купуваме само боята, дробилка за клони. Иска ми се и машина за почистване на 

улиците. Имаме доста хора по програми, но не се знае до кога са. Бях в Албена на 

годишна среща на ЕКСПО. Видях интересни предложения. Това е дълготрайна 

придобивка. Времето ни притиска, а парите които не сме усвоили догодина ще бъдат с 

по-малко.  

Г-н Маринов: Бяхме говорили за климатици за общината, за детски градини и за 

училища. Не са ли повече приложими? 

Г-н Добричов: Ако купим климатици за всички институции ще фалираме. 19 000 лева 

ни е сметката за ток. Проблема не ни се решава от компенсациите, които може би ще 

бъдат 2 000 - 3 000 лева. 

Г-жа Тодорова: Машината е малка и ще може да бъде транспортирана до всички села. 

Трябва да вървим напред. 

Г-жа Богдановска: Машината е с бункери за дезинфекция на улиците. Не можем да 

плащаме разходи на климатици. 

Г-н Станков: Има ли възможност да ни предоставите някакъв материал за тези машини. 

Дайте ни повече разяснения. 

Г-н Велков обяви 10 мин. почивка в 11.05 часа. 

В 11.15 заседанието продължи. 

Г-н Добричов: С тези пари можем единствено да закупим маски и дезинфенкциращи 

препарати. Защо да не купим нещо, което ще остане за в бъдеще. 

Г-н Станков: Ние трябва да гласуваме цената. 

Г-н Велков: Кога е получено това разрешение от Министерски съвет за закупуване на 

тези машини? 

Г-жа Богдановска: В този месец. Поискали сме оферта от няколко фирми, но все още 

нямаме отговор. Машините не са налични в България и това усложнява нещата. 

Г-н Джунински: Всяка обществена поръчка има прогнозна стойност. Да се закупи 

машина с прогнозна стойност. Това е определящо каква ще бъде процедурата. 

Г-н Велков: Разбрах, че парите, с които разполагаме за борба с Ковид са 72 901 лева. Не 

бяха ли повече? Общата стойност беше 103 000 лева. 5000 лева гласувахме за 

дезифектанти и 15 000 лева за транспорт. 10 000 лева ги няма.Тези пари се харчат с 

решение на Общински съвет.Питам къде са тези 10 000лв.,след като няма решение на 

Обс за тях. 

Г-н Добричов:Ами сигурно са похарчени. 



Г-н Велков:Как така са похарчени без решение на Обс. 

Г-н Николов: Това е извън точката. Да се върнем по дневния ред. 

Г-н Станков: Предложението на Общинския съвет е дава съгласието си да се закупи 

машината с ДДС и прилежащия инвентар към нея и да не надвишава тази стойност. 

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

гласува с три гласа за отлагане на точката, но след като се запозна с така направеното 

предложение гласува с три гласа „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване.  

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) 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 „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

„ЗА”  –11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

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

 

                                               РЕШЕНИЕ № 257 

 

ОТНОСНО: Закупуване на комунални машини за целогодишно почистване и 

поддържане на улици, паркове, обособени градски, промишлени и логистични зони 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси и в изпълнение на Постановление № 326 на 

Министерския съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери 

по бюджетите на общините за 2021 г., във връзка с ФО-67/23.09.2022 г. на 

Министерството на финансите,  

 

                        Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

Дава съгласие за закупуване на машини за почистване и дезинфекция на улици, 

паркове и тротоари, дезинфекционни препарати и всичко необходимо за предпазването 

на жителите на територията на общината на община Чупрене от предстоящи вълни на 

COVID-19. 

 

МОТИВИ: Закупуването на комунална машина за целогодишно почистване и 

поддържане на улици, паркове е необходимо за жителите на община Чупрене. 



Седловата метачно-смучеща машина, благодарение на почистващ валяк  може да 

минава и по-високи участъци без опасност за повреждане на метачния механизъм и 

голям обем на контейнера за отпадъци-120л. с възможност за лесно почистване. Чрез 

закупуване на електрическата машина за миене на улици, отговаряща напълно на 

нуждите на общината, се инвестира в качеството на живот на територията на общината. 

Предназначена е за миене под високо налягане и за дезинфекция на улици, паркове и 

градски зони, но също така лесно се адаптира към индустриалните зони и 

навсякъде, където  е необходимо високо ниво на хигиена. Проектирана е  ергономично 

и с висока маневреност за почистване дори на най-трудно достъпните места. Машината 

е снабдена с  резервоар за вода, дюзи под високо налягане и рамо за окачване на маркуч 

на ръчната водоструйка за почистване на стени, кошчета, пътни знаци и др. препарати 

за дезинфекция и всичко необходимо за предпазване на жителите от община Чупрене. 

Точка 6 от дневния ред:Разни. 

Г-н Станков: Преди 2-3 заседания дадох предложение да бъдат разгледани цените на 

таксите и услуги. Има ли някакво раздвижване? От 10 години не са актуализирани. 

Г-н Добричов: Подготвя се с юристката на общината. Действително са ниски в 

сравнение с други общини. 

Г-н Маринов: Кога ще ми бъдат изплатени транспортните разходи? 

Г-н Добричов: Ще бъдат изплатени. Вие сте посочили завишени разходи. Ще се 

регулират и при парични постъпления в общината ще Ви се изплатят. 

Г-н Маринов: Ще има ли детска площадка в с. Върбово? 

Г-н Добричов: Вие сте посочили 12 256 лева. Тези пари са страшно много. 

Г-н Маринов: Не може ли да се направи и остатъка да се използва за нещо друго? 

Г-н Добричов: Това беше предложение на предишна сесия и вие го отказахте. 

Г-н Велков дава думата на директора на училището г-н Захари Захариев: 

Г-н Захариев: След 2015 г. училищата  имат четиригодишни стратегии за развитие. 

Тези планове конкретизират и концепция за развитие. Ремонта вече го завършваме, 

задържахме броя на децата. Имам идея до 2024 г. да се превърне в училище до 10 клас. 

В района има доста деца на тази възраст и нищо не пречи да ги задържим. За тази цел 

ще трябва общежитие, което го има и втория етаж е неизползваем и подлежи на ремонт. 

Той е общинска собственост. Ако го прехвърлим - наша собственост, ще можем да 

кандидатстваме за ремонт от Министерство на образованието. От вас се иска, ако може 

да направим това. Следващата сесия ще внеса предложение и ми се ще да ми 

съдействате и подкрепите. Който се интересува, ще го запозная с подробности. 

Г-н Бончин: Роден съм и израснал тук. Инженер съм по образование и се завърнах тук. 

Искам едно сериозно разглеждане на Наредба № 1. Не е тайна за никой, че селото ни 

прилича на дискотека. Да се направят корекции и да се вземат мерки. 

Г-н Станков: Наредба № 1 последните години е актуализирана поне три пъти 

съгласувана с РПУ Белоградчик. Въпроса е, че трябва да се спазва. 

Г-н Бончин: Има закон за контрол на шума. Пише ли, че заведенията трябва да 

съгласуват работното си време с кметството. 

Г-н Добричов: Полицията си върши работата, пише акта, аз издавам наказателното 

споразумение. 

Г-н Станков: На следващото заседание среща с РПУ да поканим служители. 



Г-жа Бончина: Какво ще ни посъветвате? Ако се оплачем и дойдат и няма музика ще ме 

накажат. Те казват – имаме права. 

Г-н Велков: Националния тел. е 112. Това е реда и начина. Друго е като дойде служител 

от РПУ и патрулка. 

Г-н Тодорова: Не можем да стоим и да чакаме. Толкова нагло поведение. След няколко 

години ще имаме сериозни проблеми. 

Г-н Велков: Аз ще инициирам среща с началника на РПУ Белоградчик за тормоза в 

общината. 

Г-жа Доцинска: Моето предложение за общоселско събрание. Не може да връзват 

каруци пред магазините и да газим в изпражнения. 

Г-н Николов: Предлагам следващото заседание да се проведе в салона на Читалището, а 

комисиите тук като поканим началника на РПУ Белоградчик. 

Г-н Велков: Следващото заседание ще бъде на 25.11.2022 г. от 10.30 в салона на 

Читалището. 

Г-н Зарков: Тези които трябва да дойдат не могат да четат обявлението и няма да 

дойдат. 

Г-н Велков: Да се сведе до знанието на кметовете да ги уведомят. 

Г-н Тодоров: 60 години съм в с.Чупрене. Искам да попитам за дървата за огрев. Чувам 

че в община Белоградчик се карат дърва на 80 лева кубик. Тук са 120 лева. Въпроса е 

ясен и точен. За кучетата - може ли един стопанин да държи по 4-5 кучета и да се 

разхождат безпризорно. 

Г-н Добричов: Миналата година дадохме 2000 лева за борба с кучета. Едва намерихме 

кой да ги обезпаразити, кастрира и да им сложи марка и отново бяха върнати. Има 

закон - всяко убито гръбначно живото е наказуемо. Тази година има 3000 лева, но не 

мога да намеря кой да свърши тази работа. 

Нямаме земи за да сечем и да задоволим нуждите на населението. Трябва да влезем в 

горски фонд. Общината има 44 000 дка. Там са други закони. Трябва търг и фирмата ще 

ги продава. Тази година не се яви никой. Ние не можем да определим цена на фирмата. 

В Чипровци секат в земеделски имоти. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.23 часа. 
 

 

 

Протоколчик:                                           Председател ОбС: 

          

          /Елка Петрович/                     /Иван Велков/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


