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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

  

                    Днес 30.06.2016 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене  
                    В заседанието взеха участие 9 съветника. По уважителни причини 
отсъстваха г-н Георги Георгиев и г-н Цветан Николов. 
                     На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом, 
Репляна, Търговище, Средогрив, Кметски наместник на с. Протопопинци и служители 
на общинска администрация. 
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред. 
                     Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма. 
                     Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                     Гласували  9 съветника: 
                    „ЗА”                          – 9 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред:                    
                    1.Предложение за  решение за обявяване на ден за Празник на Община 

Чупрене 

                    2.Предложение за  определяне на позицията на Община Чупрене и даване 

мандат на гласуване на заместник-представителя на Община Чупрене на извънредното 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 

обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин 

                    3.Предложение за  приемане на Правилник за състава и дейността на 

Местната комисия за обществен ред и сигурност за периода 2016 – 2019 год. 

                     4.Предложение за създаване на Местна комисия за обществен ред и 

сигурност за периода 2016-2019 год. 

                     5.Предложение за приемане на План за действие на Местната комисия за 

обществен ред и сигурност 

                     6.Предложение за  определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез 

публичен търг                                           

                     7. Предложение за  придобиване право на собственост чрез правна сделка 

на УПИ V, кв.14 по регулационния план на с.Върбово, в едно с построената в него 

масивна сграда.  

    8.Предложение за промяна на статута на биосферен резерват „Чупрене” 

                     9. Разни   
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Р Е Ш Е Н И Я : 

 
                       Т.1. от дневния ред: Предложение за решение за обявяване на ден за 
Празник на Община Чупрене – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене  
                        Г-н Костин запозна общинските съветници с внесения материал и 
подчерта, че за празник на Община Чупрене е редно да се обяви ден, който е значим за 
общината и с който тя е известна, и това е са дните в които се провежда традиционния 
торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу”, но предлага съботния ден – 
кулминация на събора. 
                       Въпроси зададоха:  
                       -г-н Илиян Тонин – за начина на празнуване на този ден и как по традиция 
се празнува празник на община, с какви мероприятия; 
                       -г-н Анжело Добричов предложи Торлашкият фолклорен събор като най-
подходящ за празник на общината.  

По внесеното предложение няма други питания. 
 

                       Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение 
прочете г-н Иван Луков. 
 

                        Гласували 9 съветника: 
                      „ЗА”                          – 9 гласа 
                      „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 

                       Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
 
                                               
                          РЕШЕНИЕ № 91  

                          На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет обявява 
ден за „Празник на Община Чупрене” всяка втора събота от м.Юни на годината, когато 
по традиция се провежда Торлашкия фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу”, 
считано от 01.01.2017 год. 
 
 
 
 
                         Т.2. от дневния ред: Предложение за определяне на позицията на 
Община Чупрене и даване мандат на гласуване на заместник-представителя на Община 
Чупрене на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация особена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр.Видин 
– вносител Богомил Станков- Председател на Общински съвет Чупрене. 
                         По внесеното предложение няма дебати. 
 
                         Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ – Иван Луков прочете 
становище с проект за решение. 
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                         Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ОТСЪСТВА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ОТСЪСТВА” 

 
                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
             
 
                     РЕШЕНИЕ № 92 
                     На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,  във връзка с чл.198е ал.5 от Закона 
за водите, Общинският съвет Чупрене възлага на заместник представителя на Община Чупрене 
в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин – АСЕН ЕМИЛОВ ДЖУНИНСКИ – 
Секретар на Община Чупрене, да изрази позицията на Община Чупрене по предварително 
обявения дневен ред в писмото на Областния управител на гр.Видин  № АС0104/30 от 

09.06.2016 год. и му дава мандат да гласува както следва: 
                     по т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин, за 
изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Доизграждане на пречиствателна станция за 
отпадъчни води /ПСОВ/ гр.Видин – втора фаза” с бенефициент община Видин, по процедура 
BG16M1ОP002-1.005, при спазване на приложимото европейско и национално 
законодателство.: 
                   Да подкрепи вземането на решение като гласува със ”за”.  
 
                    МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21 ал.2, в 
изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за 
водите и като се взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104/30 от 
09.06.2016 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, 
насрочено за 07.07.2016 г. 
 
 
 
 
                    Т.3. от дневния ред: Предложение за приемане на Правилника за състава и 
дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност за периода 2016-2019 
год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене. 
                    По предварително раздадения материал няма въпроси.  
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                     Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ  с предложение за решение  
почете г-н Иван Луков. 
 
                      Гласували 9 съветника: 
                    „ЗА”                          – 9 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                    Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
 
 
                    РЕШЕНИЕ №     93 

                      На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота, здравето и 

имуществото на гражданите, собствеността на обществените организации, опазване на 

обществения ред и сигурност на населението Общинският съвет Чупрене приема 

Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 

периода 2016 – 2019 год. 

                  Мотиви: Приемането на Правилника регламентира изграждането и 
институционализирането на Местната комисия за обществен ред и сигурност, както и 
задачите, принципите и правомощията на  членовете й. 
 

 
 
                    Т.4. от дневния ред: Предложение за създаване на Местна комисия за 
обществен ред и сигурност за периода 2016 – 2019 год. – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на община Чупрене. 
                     Въпроси по предложението зададоха: 
                     -г-жа Людмила Борисова – за включване в състава на комисията 
представител от училищата; 
                     -г-жа Мария Тодорова – за периодичността на заседанията на комисията.   
                     Отговори г-н Костин – комисията провежда заседания поне две пъти 
годишно, а при необходимост и по-често, като представители на училищата са 
включени в МК по ЗББПМН, чиито Секретар е член на Местната комисия за обществен 
ред и сигурност. 
                      Няма други питания по предложението. 
                        
                     Становище на Комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ  с предложение за решение  
почете г-н Иван Луков. 
  
                      Гласували 9 съветника: 
                    „ЗА”                          – 9 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                      Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 



5 

 

 
                   РЕШЕНИЕ №     94 

       На основание  чл. 21, ал.1, т.1  – ЗМСМА, с цел опазване живота, здравето и 

имуществото на гражданите, собствеността на обществените организации, опазване на 

обществения ред и сигурност на населението, Общински съвет Чупрене:  

             Създава постоянна комисия - Местна комисия за обществен ред и сигурност, 
мандат 2016 – 2019 г. 

             Утвърждава състав на Местната  комисия за обществен ред и сигурност, 

както следва: 

              Председател: Председател на Общински съвет - Чупрене; 

              Секретар – Секретар на община Чупрене; 

              Членове: 

              Полицейски инспектор  РУ „Полиция” гр. Белоградчик; 

              Главен специалист ОМП – община Чупрене; 

              Юристконсулт при община Чупрене; 

              Секретар на „МКБППМН” при Община Чупрене; 

               Кмет на кметство с. Горни Лом; 

               Кмет на кметство с. Репляна; 

               Кмет на кметство с. Долни Лом; 

               Кмет на кметство с.Средогрив;  

               Младши специалист Връзки с обществеността при община Чупрене;  

               Представител на местен бизнес; 

               Представител на неправителствени организации. 

 

Мотиви: Подобряването на състоянието на обществения ред и сигурност на 
 територията на община Чупрене изисква институционализиране на съвместната 
дейност между партньорите, подписали Местния договор за обществен ред и 
сигурност.  
 
 
                  Т.5. от дневния ред: Предложение за приемане на Плана за действие на 
Местната комисия за обществен ред и сигурност - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
община Чупрене. 
                   Няма въпроси по внесеното предложение. 
 
                   Становище на Комисията законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ  с предложение за решение  
почете г-н Иван Луков. 
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                   Гласували 9 съветника: 
                   „ЗА”                          – 9 гласа 
                   „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 95 

    На основание  чл. 21, ал.1, т.12  – ЗМСМА, Общински съвет – Чупрене 

приема План за действие на Местната комисия за обществен ред и сигурност, който е 

неразделна част от настоящото Решение. 

    Мотиви: Подобряването на състоянието на обществения ред и сигурност на 

територията на община Чупрене изисква институционализиране на съвместната 

дейност между партньорите, подписали Местния договор за обществен ред и 

сигурност. Планът  създава предпоставки и условия за осъществяване на ползотворно 

партньорство за решаване на конкретни специфични местни проблеми на сигурността и 

обществения ред. Отразява обединяване на усилията, възможностите и компетенциите на 

страните и привличане на широката общественост, гражданските, административните, 

стопанските и неформалните органи, организации и институции на територията на 

Община Чупрене за реализиране на общата кауза за създаване на ефективна, 

резултатна и близка до хората система от мерки и превенции, с цел осигуряване на 

стабилен обществен ред и сигурност. 

                         Приложение: План за действие на Местната комисия за обществен ред и 

сигурност, неразделна част от настоящото решение. 

 
 
 
                         Т.6. от дневния ред: Предложение за определяне на отдели от ОГФ за 
ползване чрез – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                        Питане за местонахождението на тези отдели направи г-н Анжело 
Добричов. 
                         На поставения въпрос отговори г-н Костин, който каза, че отделите са в 
землището на с.Горни Лом. 
                         Няма други питания по предложението. 
  
                        Становище с предложение за решение прочете г-жа Мария Тодорова - 
член на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове. 
  
 
 
 
 



7 

 

                        Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ОТСЪСТВА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ОТСЪСТВА” 
 
                         Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
 
 
                         РЕШЕНИЕ № 96 

             1.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1  

от ЗГ  Об Съвет  определя тарифите на корен за добив на прогнозно количество 

дървесина по отдели,както следва:  

                        Отдел 58  „д”-с. Горни Лом 
                                  дървесен вид: бук 
 количество                     лв./м3 
Трупи за бичене     223 м3       60 лв. 
ОЗМ                95 м3                                   36 лв. 
Средна                                      6 м3                                   33 лв. 
Дребна                                    17 м3                                   33 лв. 
Дърва/пл.м3/                            9 м3                                   32 лв. 
Цените са без ДДС. 

 
                                         Отдел 82”г” –с.Горни Лом 
                                                дървесен вид:бук 
                                         количество                        лв./м3 
           Трупи за бичене                   435 м3                                    60 лв. 
           ОЗМ                                       187 м3                                    36 лв. 
           Средна                                     15  м3                                   33 лв. 
           Дребна                                       7 м3                                    33 лв.                                                                                                                                      
           Дърва                                       30  м3                                   32 лв. 
 
                                                     дървесен вид: ела 
                                                         количество                        лв./м3 
            Трупи над 30см             55 м3              70 лв. 
            Трупи 18-29см                         21 м3                 60 лв.    
            Тънки трупи  15-17см               8 м3                                  45 лв             

 Средна                                       5 м3                                  20 лв. 
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 Дърва                                        2 м3                               18 лв. 
 Цените са без ДДС. 
 

               2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 
 ал.1 т.1 от ЗГ Об съвет  определя минимална тръжна цена за добив на дървесина 
по тарифа на корен за прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, 
както следва: 

     Отдел 58 „д”  - 17847 лв. 
                Отдел 82”г”   - 40124 лв. 

    Цените са без ДДС. 
 

     3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния  
търг с явно наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ . 

     4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото  
решение. 
 
 
                       Т.7. от дневния ред: Предложение за придобиване право на собсттвеност 
чрез правна сделка на УПИ V, кв. 14 по регулационния план на с.Върбово, в едно с 
построена в него масивна сграда – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                    Господин Костин представи своето предложение, като поясни на 
съветниците, че мазето на сградата ще се използва за склад на Кметството и ЦНСТ 
Върбово, а етажа ще бъде преустроен за Пенсионерски клуб. 
                    По предложението няма дебати. 
  
                    Становище с предложение за решение прочете г-жа Мария  Тодорова - член 
на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и 
еврофондове. 
. 
                             Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ОТСЪСТВА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ОТСЪСТВА” 
 
                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА 
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                    РЕШЕНИЕ № 97 

                    На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 

местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 

съвет Чупрене разрешава да се придобие правото на собственост, чрез правна сделка, 

на УПИ V, кв.14 по регулационния план на с.Върбово, общ.Чупрене, целия с площ от 

600 кв.м.ведно с построена в него МАСИВНА СГРАДА – ФУРНА, със застроена площ 

от 120 кв.м. за сумата от 3500 лв. 

          Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши правната сделка. 
 
 
                          Т.8. от дневния ред: Предложение за промяна на статута на биосферен 
резерват „Чупрене” –  вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                       Господин Костин представи своето предложение, като поясни на 
общинските съветници, че то е разработено от г-н Груев – еколог при Общинска 
администрация и той ще даде допълнителни разяснения. 
                       Г-н Георги Груев подробно разясни на съветниците целта на 
предложението, като каза, че то е в следствие на изискванията и целите на Севилската 
стратегия от 1995 год. за развитие на биосферните резервати в световен мащаб. 
                       По внесеното предложение няма дебати. 
                        
                    Становище с предложение за решение прочетег-жа Мария Тодорова - член 
на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и 
еврофондове.  
 
 
                      Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ОТСЪСТВА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ОТСЪСТВА” 
 
                       Предложението се приема с 7 гласа „ЗА” 
                                                                        2 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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                       РЕШЕНИЕ № 98 

                       На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене 
изразява становище, че резерватът „Чупрене” обявен по силата на чл.5 т.1 от Закона за 
защитените територии, съгласно Заповед №358/09,02,1973 г. на Министъра на горите и 
опазване на природната среда и разширен съгласно  Заповед №506/11.07.1979 г. на 
КОПС при МС, е целесъобразно да запази установения в момента режим на опазване и 
ползване на защитената територия, без реализирането на допълнителни промени, 
налагащи се съгласно изискванията и целите, заложени в Севилската стратегия от 1995 
год. 
 
 
 

                       Т.9. от дневния ред: Разни:   
                      - г-н Богомил Станков за позна общинските съветници с постъпила молба 
за парично подпомагане от г-н Вергил Бешков Манчев от с.Горни Лом - да се отговори 
на лицето за решение на Общинският съвет, да не се отпускат помощи, поради 
трудното финансово положение на общината. 
                      - Мария Тодорова – За DPS на превозните средства, за закупуване на още 
контейнери за смет на територията на с. Чупрене и за горския път водещ към връх 
„Миджур”. 
                      - Велислава Вълчинова – за оплакване на жител на с. Средогрив от 
некачествени дърва за огрев и за пречиствателни филтри на водата в с. Средогрив. 
                      - Илиян Тонин – се интересува за празника на прохода „Свети Никола”. 
                      - Иван Луков – за фирмите със стопанско значение на територията на 
общината. 
                      - Анжело Добричов – за проблем с ВиК инсталация в с.Долни Лом и за 
използване на пейките в с.Горни Лом – не по предназначение. 

                       - г-н Ваньо Костин запозна общинските съветници с: 
                          1.изготвяне на нов устройствен план на Община Чупрене; 
                          2.постъпленията от собствените приходи на общината; 
                          3.начина на стопанисване на бивше военно поделение в с.Долни Лом, 
което е собственост на общината. 
 
 
 
                     Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.20 часа. 
 
 
 
 
 
 

 ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

                               / Здр. Доцинска/                                                              / Б. Станков/  


