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 ПРЕПИС 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 45/25.11.2022 г. 

 

Днес, 25.11.2022 год. от 10.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене се 

проведе редовно заседание № 45  на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 11 (единадесет) общински съветници.  

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

Асен Джунински – секретар на Община Чупрене      , г-жа Татяна Бориславова – старши 

счетоводител, г-н Иван Велков - председател на Общински съвет Чупрене, ВПД 

Началник група ОП Георги Тасков Георгиев, Полицейски инспектор Ивелин 

Драгомиров Илиев, общински служители,  кметски наместници и граждани. 

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. 

Г-н Велков: По молба на гражданите, които поискаха среща с органи на реда има 

представители на РДВР Белоградчик. Въпросите, които ще зададете към тях ще бъдат в 

последна точка – разни. Затова Ви моля за търпение до последната точка. Думата няма 

да Ви бъде давана по точки от дневния ред. 

Г-н Велков:Имам предложение отнасящо се до т.6 –актуализация на бюджета на 

община Чупрене.Оказа се ,че има разминаване на документацията към 

бюджета.Предлагам т.6 да бъде отложена за следващо заседание за разглеждане.Ако е 

спешно може да се разгледа и в понеделник. 

Премина се към гласуване за отпадане на т.6 от дневния ред. 

 

 „ЗА”  –11 /единадесет /гласа 

„ПРОТИВ” –0/нула /гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0/нула/гласа 

Предложението се приема. 

 

Г-н Велков чете новия дневния ред: 

        1.Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в 

землището на, с.Търговище, с.Чупрене ,с.Върбово и с.Протопопинци на ползватели по 

реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ. 
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        2.Кандидатстване на Община Чупрене по Процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001  “Грижа в дома” на Оперативна 

програма  „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. 

         3.Кандидатстване на Община Чупрене по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за 

храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. и откриване на дейността по 

предоставяне на топъл обяд, като местна дейност. 

4. Съгласие за кандидатстване на Община Чупрене по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.0 02 -   „Укрепване на 

общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности”, 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. 

         5.Актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 2022г. 

         6.Разни 

 

Премина се към гласуване за приемане на новия дневния ред: 

 „ЗА”  –11 /единадесет /гласа 

„ПРОТИВ” –0/нула /гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0/нула/гласа 

Предложението се приема. 

 

Г-н Добричов: Всички знаете, че законодателната власт е на Общинския съвет. Искам 

да припомня, че до 05.12 е срока за внасяне в Министерски съвет на всички капиталови 

разходи. В противен случай няма да бъдат усвоени. Всяко предложение има срокове. 

Г-н Велков: Тогава да уговорим заседание в понеделник. Решението ще бъде с 

предварително изпълнение. На 28.11.2022 г. от 14.30 часа в Заседателната зала на 

Община Чупрене ще се проведе заседание на което Общински съвет ще даде съгласие 

за предварително изпълнение на решението и двата материала ще тръгнат във вторник. 

 

Точка 1 от дневния ред: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви 

за ползване в землището на с.Търговище, с.Чупрене, с.Върбово и с.Протопопинци на 

ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ. 

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

Г-н Добричов: Става въпрос за полски пътища. Те се разделят на няколко категории и 

трябва да се предоставят за ползване. Това е подадено в Земеделска служба. Общински 

съвет е получил цялата документация, която е изготвена от г-н Мирослав Савов. 

Г-жа Вълчинова чете становището на комисията, която гласува с 2 гласа - „ЗА”. 

Отвод дават общинските съветници: Адриан Маринов, Богомил Станков и Иван 

Велков. 

           

Премина се към поименно гласуване.  

 

Гласували  поименно 8 (осем) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ОТВОД” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков  „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 



Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА”  –  8 (осем) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

Предложението се приема с 8 (осем) гласа - „ЗА”. 

 

 

                                               РЕШЕНИЕ № 258 

     

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в 

землището на, с.Търговище, с.Чупрене, с.Върбово и с.Протопопинци на ползватели по 

реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ. 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл. 37в , ал.16 от 

ЗСПЗЗ и чл. 75б, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с издадени заповеди по чл.37в, ал.4 

от ЗСПЗЗ за 2022 - 2023 стопанска година и постъпило искане с вх. ОбС № Р-Д 12-02-

2599 26.10.2022г.  от Пламен Генов - Директор на Областна дирекция „Земеделие” - гр. 

Видин,  

                        Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

1. Да бъдат предоставени имоти, с НТП „полски път”, собственост на община 

Чупрене, попадащи в създадените масиви за ползване, в землището на  

с.Търговище, с.Чупрене, с.Върбово и с.Протопопинци, на ползвателите на 

съответните масиви, съгласно приложена таблица - опис на ползвателите, 

подали заявления.   

2. Срок за отдаване под наем- за стопанската 2022- 2023 година. 

3. Размер на наемната цена- в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището. 

4. Възлага на Кмета на община Чупрене сключването на договори за наем с 

ползвателите, подали заявления.  

  

Мотиви: На осн. чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, след влизане в сила на заповедта на 

директора на ОД „Земеделие” за разпределение на масивите, ползвателят на 

съответния масив може да подаде заявление за предоставяне на полски пътища, 

попадащи в масива, които не са необходими за осигуряване достъп до имотите.  

 Според чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ- директорът на областната дирекция 

„Земеделие” след влизането В сила на заповедта по ал. 4 подава искане до 

Общинския съвет за предоставяне на имотите - полските пътища, попадащи в 

масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване 

на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава 



заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В 

едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова 

сметка на общината сумата в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището за определените за ползване полски пътища и сключват договори за 

съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок 

от искането Общинският съвет не е приел решение, директорът на областната 

дирекция „Земеделие” определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в 

размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се 

обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се 

публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна 

дирекция „Земеделие”. Въз основа н заповедта ползвателите внасят сумата по 

банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й и сключват 

договори за съответната стопанска година с Кмета на общината. 

  

Точка 2 от дневния ред: Кандидатстване на Община Чупрене по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001  “Грижа 

в дома” на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. 

Г-н Добричов за разяснение: Предложението е за предоставяне на финансова помощ, 

включваща 22 лица, които не могат да се обслужват и грижат за себе си. Още не се знае 

колко човека ще се назначат. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска 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 № 259 
 

 



Относно: Кандидатстване на Община Чупрене по Процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001  “Грижа в дома” на 

Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, във връзка с изискванията за кандидатстване по Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В 

ДОМА” -  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., 

 

 

                        Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

1. Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства с проектно предложение  по 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” -  Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027г., Приоритетна ос № 2: „Социално включване и равни 

възможности”, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до 

качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които 

стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирано към индивида грижи, 

включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, 

включително насърчаване достъпа до социална закрила, като се обръща особено 

внимание на децата и групите в неравностойно положение: подобряване на 

достъпността включително на хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на 

системите за здравеопазване и услугите за полагане на дългосрочни грижи”.  

2. Възлага на Кмета на Община Чупрене да извърши всички дейности, 

необходими за подготовката и реализиране на проектното предложение от страна на 

Община Чупрене. 

3. При одобрение на проекта, изпълнението на услугата по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 

„ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2021-

2027 г. да се възложи като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ на  Диркция 

„Обща администрация“ в структурата на общинска администрация към община 

Чупрене. 

4. Упълномощава Кмета на Община Чупрене, да възложи изпълнението на 

УОИИ „Патронажна грижа”, в рамките на проекта на Община Чупрене по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 

„ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2021-

2027 г.с акт за възлагане на Дирекция „Обща администарция“, който акт следва да 

съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на комисията от 20 

декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. 

 

Мотиви: За периода 2014-2021 г. Община Чупрене реализира успешно 2 

проекта за патронажна грижа по Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г.  

            Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

към Министерство на труда и социалната политика обяви нова Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001  “ГРИЖА В 



ДОМА” за програмен период 2021-2027. Целта на операцията е да се осигури подкрепа, 

чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез 

услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги. Ще се 

осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасова мобилна интегрирана 

здравно-социална услуга в домовете на лицата.  

Според условията на Процедурата ще се финансират дейности на общините, за 

период от 12 месеца, в направление – предоставяне на интегрираната здравно-социална 

услуга „Грижа в дома“ на лица с увреждания и възрастни хора в риск от социално 

изключване.  

По настоящата процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности: 

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по 

домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и лица с увреждания; 

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 

както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете 

на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване 

на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); 

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция 

и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително 

консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; 

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

Допустими целеви групи: 

Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания; 

  По проекта, ще бъдат подпомогнати 22 възрастни лица в невъзможност за 

самообслужване и хора с увреждания на територията на община Чупрене, съгласно 

таблица „Разпределение на потребители“.  

  Конкретни бенефициенти по процедурата са всички общини в Република 

България.  

По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидатите и безвъзмездната 

финансова помощ е 100%. 

Съгласно утвърдените изисквания за кандидатстване по настоящата процедура, 

Община Чупрене следва да представи Решение на Общински съвет за съгласие за 

кандидатстване с проектно предложение  по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” -  Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

 

Точка 3 от дневния ред: Кандидатстване на Община Чупрене по процедура 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 

г. и откриване на дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност.  

Г-н Добричов за разяснение: Преди години имахме тази услуга „топъл обяд” за хора в 

неравностойно положение. Изискванията стават все по-сериозни. Купичките, които се 

ползваха замърсяват околната среда, а другите са скъпи, но тези детайли ще се 

уточняват. Ще се кандидатства за около 90 човека. Толкова може да поеме общината. 

Вариантите са два: кетъринг или наша кухня. Кетъринга не е добър вариант. Храната 

ще се приготвя на много километри и ще бъде „студен обяд”. 

Г-жа Ранчинска: Имам питане: „Топъл обяд” е европейски проект или местни 

дейности? 



Г-н Добричов: Приготовлението и доставяне на храната е наша дейност чрез домашен 

социален патронаж, а финансирането е изцяло по европейска програма. Така е по Закон 

на публичното финансиране. Смятаме, че за 140 човека общината има капацитет за 

подготовка и транспорт.  

Г-н Велков дава думата на г-н Станков  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 № 260 

 

   

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Чупрене по процедура BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. и откриване на 

дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23, във връзка 

с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка & 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за публичните финанси и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния 

кодекс и съгласно изискванията за кандидатстване за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  

 

                        Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства по процедура BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021- 2027 г.  

2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси.  



 3. Упълномощава кмета на Община Чупрене да предприеме всички необходими 

действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за 

храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., както и да извърши всички 

последващи действия, във връзка с изпълнението на настоящото решение. 

  

Мотиви: Обявена е процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, която се 

реализира от общини и райони на общини на територията на Република България. 

С предоставяне на топъл обяд по Оперативната програма ще се постигнат следните 

цели, продължителност, дейности и целеви групи:  

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП) 

ще допринесе активно за изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към 

справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна 

материална помощ. Стратегическата цел на програмата е да добави принос към 

цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за 

преодоляване на социалното изключване. Тази цел ще се постигне чрез осигуряване на 

подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни 

материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в 

крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. 

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в 

рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната 

цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни 

и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително 

децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им 

приобщаване.  

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, 

разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами 

или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Прясно приготвена топла храна, 

под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт, ще се 

предоставя на предварително идентифицирани потребители, като хранат следва да бъде 

пълноценна и разнообразна, съобразена с общоприети рецептурни норми в страната и 

при спазване на изискванията за безопасност на храните.  

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:  

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства 

пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се 

издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;  

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по 

чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени 

потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;  

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни 

ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни 

лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ 

кандидат за асистент по механизма лична помощ;  

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;  

5. скитащи и бездомни лица;  

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.  

Съгласно утвърдените Условия за кандидатстване, Община Чупрене, следва да 

представи Решение на Общинския съвет, за реализиране на предоставянето на топъл 



обяд като местна дейност, по смисъла на §1, т.20 от Допълнителни разпоредби, на 

Закона за публичните финанси, съгласно който „местни дейности“ са дейностите по 

предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят въз основа на 

закон и/или решение на общинския съвет и които не се финансират като делегирани от 

държавата дейности. Предоставянето на топъл обяд не се финансира като делегирана от 

държавата дейност, поради което, за да се удостовери допустимостта на кандидата се 

изисква решение на съответния общински съвет. 

Предварителното изпълнение се налага с оглед необходимостта от 

кандидатстване до 30.11.2022 г. по процедурата. 

Точка 4 от дневния ред: Съгласие за кандидатстване на Община Чупрене по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.0 02 –   „Укрепване на общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 

„Социално включване и равни възможности”, Програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027г. 

Г-н Добричов за разяснение: Всяка община получава сума за обучение на кадрите на 

общината. Това са семинари и обучения с цел новости и промени в законодателството. 

Сумата за това е 45 113 лв. 

Г-н Велков дава думата на г-н Маринов  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 № 261 
 

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Чупрене по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.0 02 –   

„Укрепване на общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни 

възможности”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. 



 

На основание чл.17,ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 

                 Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 
 

1. Община Чупрене да подаде проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – 

„Укрепване на общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни 

възможности”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г 

2. Възлага на Кмета на Община Чупрене да извърши всички необходими правни 

и физически действия по т.1 

3.  На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесулния кодекс, Общински 

съвет – Чупрене допуска предварително изпълнение на Решението, поради защита на 

важни обществени интереси, а именно кратките срокове за предоставяне на проектното 

предложение. 

 

Мотиви: Във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет”, 

Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности”, Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027г., Община Чупрене подготвя проектно предложение за 

кандидатстване. 

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните 

услуги и улесни прехода към новите механизми на местно ниво, чрез предоставяне на 

финансови средства за развитие и укрепване на общинския капацитет. 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности: 

Дейност 1: Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, 

ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси). 

Дейност 2: Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за 

изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по 

ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. 

Дейност 3: Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на 

социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 

от ЗСУ). 

Дейност 4: Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, 

в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги. 

Дейност 5: Подкрепа на общините за планиране и анализиране на 

предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за 

разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги. 

Дейност 6: Разработване на електронни платформи за единен достъп до 

заявяване на социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на 

информирания избор при ползване на социална услуга. 

Дейност 7: Провеждане на разяснително-информационни кампании за 

предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални 

услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите 

за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с 

увреждания. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на 



общинския капацитет”, е в размер на 45 113 лева. Проектните дейности могат да се 

предоставят до 24 месеца и следва да приключат до 31.12.2025г. 

Точка 5 от дневния ред: Актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 

2022 г. 
Г-н Добричов за разяснение: В началото на всяка година се приема бюджета на 

общината, но непрекъснато има промяна - едни разходи се намаляват, други се 

увеличават. Това налага и актуализацията. Има отдел работещ по бюджета. Г-жа 

Бориславова е тук и ако има въпроси се обърнете към нея. 

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

три гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване.  

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

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”  – 5 (пет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 (шест) гласа 

 

Предложението не се приема. 

 

Разни: 

Г-н Бончин: На предното заседание разговаряхме за Наредба № 1. Аз се постарах да 

проверя наредбата. Съставил съм две страници, заведени в Общината под №25-

52/23.11.2022 г. Тъй като съм упоменал членове и параграфи ще кажа с прости думи 

накратко. По повод инцидент останах с впечатление, че Наредбата връзва ръцете на 

полицейския инспектор. Става дума за силната музика, за която се оплаках на същия. 

Има Закон за защита на околната среда, според която се определят нивата на шума. Дал 

съм предложение за промяна в Наредбата. Бездомни кучета не може да се разхождат. 

Разгледайте ги тия неща и да има ред в селото. 

Г-н Велков: Кучетата и конете общината няма ресурс да ги приеме. Нямаме пансион за 

кучета и издръжката е скъпа. Само ако има чип можем да намерим собственика и ако 

държавата финансира такива съоръжения. Общината сама по себе си няма ресурс за 

справяне с положението. 

Г-н Бончин: Може да се принудят каруците да сложат престилки, свободните животни 

да не минават по главната улица. 

Г-н Велков: Не може един служител да стои цял ден и да чака да мине някой с каруца. 

Г-н Бончин: В селото съществува страх и напрежение. 



Г-н Велков: Относно страха колко от вас подадоха сигнал на 112. 

Г-жа Корчина: Страхувам се. По сигнал не подаден от мен ме заплашиха, че ще ме 

запалят и убият. Останали сме все самотни и ни е страх. 

Г-н Велков дава думата на г-н Тасков: Искам да се извиня за това, че началника ни 

Олег Иванов не дойде. Запознат съм с проблемите. По въпроса с озвучителните уредби, 

тези нарушения са административни. Ако го констатираме и съставим акт по Наредбата 

отива до Общината и се издава наказателно постановление. Началника определя 

глобата, не знам как се извършва заплащането. Имаме проблем и в четирите общини, в 

някои се използва и по - сериозна техника. Намерихме вратичка в закона да отнемем 

озвучителната уредба само ако е използвана извън помещение. Съставили сме шест 

акта. С тези актове са иззети и уредбите до плащане на глобата. Ние се съобразяваме 

със законовите срокове –и накрая я връщаме. Полицията не е оборудвана с уред за 

измерване на децибели. С това се занимава РИОСВ. Когато търсим тяхното съдействие 

те не винаги са на разположение. Съгласно с Наказателния кодекс не може да се 

санкционира по друг начин само административно наказание. 

Относно конете и каруците няма как да им забраним да се движат. Те са ППС, особено 

на Е-79 са голям проблем. 

Създава се впечатление, че не сме ефективни. Стремим се максимално, взимаме го 

присърце, но няма как да го обезпечим с хора. Пет  служители има на границата във 

връзка с емиграционния поток. 

За кучетата и конете не можем да установим собствениците. Ветеринарни служби има 

най - близо във Видин. Оказвали са ни съдействие, но има още много да се желае. 

Правомощията по Наредба №1 може да се упражнява и от кметове и кметски 

наместници. Просто да констатират, а ние ще им изготвим акт. 

Във връзка със силната музика - щом видят патрулната кола музиката автоматично се 

спира, а при тръгване пуска. Отворен съм към вас за решаване на проблемите. 

Началника ме помоли да предам да се определи среща с него и ако не са ми 

задоволителни моите отговори да ги зададете на него. 

Искам да ви представя колегата Ивелин Драгомиров, който скоро ще бъде квартален на 

с. Чупрене. 

Г-н Бончин: Интересуваме се от статута на заведението, което се намира до моста за 

работното му време. Музиката се изнася отвън. Има ли разрешителни? Получавам 

уклончив отговор от архитекта на Общината. 

Г-н Тасков: Ние не сме репресивен орган. Ще направим запитване за обекта. Да се 

направи и от местната власт. 

Г-жа Цветковска: Имаме проблем с качеството на водата. Марлята която слагам е 

черна. 

Г-н Добричов: В понеделник ще имам отговор от арх.Антова за статута на заведението. 

За музиката, за шума вие сте направили едно предложение, с което излезли от промяна 

от законодателната промяна. Ще видим дали можем да направим промяна в Наредба 

№1 за децибелите и часа. Наредба № 1 е продължение на законите в България. Не знам 

общината има ли право на уред за измерване на децибелите. Господата от полицията 

казаха, че те нямат право на такъв само РИОКОС. 

Шума дразни всички, не само вас. 

За каруците и конете има регистър и всички са регистрирани и с номера. По 

разпореждане на полицията бяха им сложени светоотразители. Бяха също уведомени и 



за слагане на престилки. Многократно им беше обяснено да не спират пред магазините 

на главната улица. Има актове написани от полицията и аз съм написал наказателни 

постановления. 

Г-н Бончин каза, че аз не правя нищо за кучетата. Това не е така. Приюти има само в 

общините, които представляват области. В северозападна България има в Монтана, 

Видин и Враца. При Разговори със зам.кмет на Видин се оказва, че приюта във Видин е 

само за община Видин, а не за областта. От тази година разпоредбите за убийство на 

кучета са още по-големи - убийство на гръбначно се води като убийство на човек. 

Имаме право само да ги кастрираме. Предложението на ветеринарния лекар за 

кастриране на куче е 181 лв. на куче като кучето престоява между 24 и 72 часа и се 

връща на мястото където е хванато. Продължаваме да търсим варианти. 

На въпроса за водата. ВИК асоциацията има монопол в България. Няма друг вариант- 

това е единствената институция. Ако не сме член на ВИК няма да получим никакви 

пари за нищо. Водопроводите в селата са подменени по проекти. В момента се работи 

за проект за подмяна на довеждащия водопровод. Става въпрос за много пари, но не 

знам дали ще ги получим защото се определят на потребител. За изграждане на 

пречиствателна станция също трябва да има определен брой жители и други 

изисквания. 

Г-жа Тодорка Корчина: Много често спира тока. Ако е профилактика да се съобщава 

предварително. 

Г-н Велков: Направил съм запитване до Министерство но околната среда и водите. 

Имахме идея за отделяне и да направим общинско предприятие. Проблема са 

водоемите че са открити, не тръбите. За Горни Лом си направих труда да изчисля колко 

се събира – между 3 и 8 хиляди на месец. 90-100 хиляди годишно потъват във ВИК 

Видин за гравитачна вода. Моето мнение е за общинско предприятие. 

Г-н Цветанов: Ние не можем да поддържаме ВИК системата. Това не е по силите на 

общината. 

 

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

 
 

Протоколчик:                                           Председател ОбС: 

  /Елка Петрович/ /Иван Велков/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


