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  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 16   

 
 
                   Днес 14.03.2013 год. от 09.40 часа в Пенсионерския клуб на с.Чупрене се 
проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.  
                   Поканени и взеха участие в заседанието: началник на РПУ гр.Белоградчик – 
г-н Петър Петров – в.и.д.; г-н Ивайло Конов – началник Гранична полиция 
гр.Белоградчик; инж. Цветан Михайлов – директор на ДГС Чупрене. Въпреки поканата 
не се отзоваха представители на РУГ гр.Берковица.  
                   На заседанието присъстваха  кмета на с.Горни Лом, кметски наместници на 
селата Долни Лом, Средогрив, Репляна, Търговище, Върбово, служители от 
Общинската администрация и много граждани. 
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред. 
                   Няма предложения за изменение на дневния ред.  
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
  
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1.Информация за състоянието на престъпността и обществения ред в 
Община Чупрене 
                   2.Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на Общинската 
програма за опазване на околната среда за 2012 год. 
                   3.Предложение за преразглеждане и допълнение на Решение № 189 от 
27.02.2013 год., взето на заседание на Общински съвет Чупрене 
                   4.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната 
дейност за 2013 год. 
                   5. Предложение за решение за издаване на запис на заповед от Община 
Чупрене, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по 
сключени договори по мярка 321 и 322 от ПРСР. 
                   6.Разни  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

                   Т.1 от дневния ред: Информация за състоянието на престъпността и 
обществения ред в Община Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 
Общинския съвет 
 
                   Г-н Богомил Станков представи на присъстващите на заседанието гостите: 
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                   Г-н Петър Петров – в.и.д. началник на РПУ Белоградчик, който заяви, че 
работата на полицията, без съдействието на местната власт се обезсмисля. 
                   Г-н Ивайло Конов – началник на Гранична полиция гр.Белоградчик, който 
подчерта, че в работата си трябва всички да са единни, за да се постигнат добри 
резултати. 
                   Г-н Цветан Михайлов – директор ДГС Чупрене. 
                   Думата беше дадена на г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене, който 
приветства гостите и присъстващите с „добре дошли” и разясни повода за 
провеждането на откритото заседание на Общинския съвет, което е вследствие на 
проведените годишни отчетни събрания на кмета на общината с населението от всички 
населени места и поставените въпроси за разрешаване, свързани с кражбите по 
населените места, безразборното прокарване на пътища в земеделските имоти на 
населението от лицата, извършващи дърводобив на територията на общината, като по 
такъв начин се унищожават техните малки имоти, от които изкарват прехраната си.                    
                   Г-н Костин подчерта, че няма нищо против хората, извършващи 
дърводобива, всеки да си прави бизнеса, но държи да се опазва имуществото на 
населението, за да не се създава излишно напрежение.  
                   Безстопанственото поведение на ромите, спрямо земеделските земи на 
населението от общината поражда напрежение и негодувание, а кметовете са избрани, 
за да защитават населението и техните интереси. 
                   Въпреки, че на нарушителите са съставят актове, няма положителен 
резултат от това, тъй като повечето роми са неплатежоспособни. 
                   Даде примери за постъпили жалби от селата Средогрив и Върбово за 
безстопанствено отношение на дърварите спрямо земеделските имоти на населението. 
                   Засегна проблема с кражбите: от около 800 необитаеми къщи в общината, 
поне в 750 са извършени кражби; разкопаните тротоари в с.Протопопинци заради 
кабелната мрежа и др.  
                   На този етап законодателството е такова, че при разкриване на извършени 
кражби, на стойност под размера на минималната заплата за страната, производството 
по делото се прекратява. 
                   Г-н Костин се интересува за правомощията на гранична полиция. 
                   В заключение г-н Костин каза, че общината не може да „раздава 
правосъдие” по пътищата  спрямо крадците и нарушителите, тъй като живеем в Европа 
и в ХХІ век. 
                   Отношение по въпроса взеха: 
                   -г-н Младен Младенов, които благодари за провеждането на тази открита 
сесия на общинския съвет, тъй като тези проблеми са от години и се наслагват. 
Подчерта, че държавата е абдикирала от проблемите на общините, никои не е в 
състояние да се справи с тази престъпност, тъй като законите са на такова 
ниво.Органите на реда са с вързани ръце, тъй като съгласно закона престъпниците 
биват задържани за часове и в последствие пускани на свобода. Предлага подписките за 
извършени нарушения по села, получени в общинската администрация, да бъдат 
изпратени на висше стоящи органи, като по такъв начин изразим нашия протест и 
потърсим справедливо решение на проблема. 
                   -г-н Яким Марков кметски наместник на с.Репляна разказа случаи за 
извършени кражби в селото, без да са наказани крадците. 
                   -г-н Румен Карапанджов от с.Чупрене сподели за системния тормоз на 
живеещите в района на ромската махала Чупрене от шума на силно пускана музика, по 
всяко време на денонощието. Полицията многократно предупреждава ромите, но след 
като си тръгнат, всичко започва от начало.  
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                   Г-н Михаил Михайлов – кметски наместник с.Долни Лом предлага като 
превантивна мярка патрулната кола на полицията да минава през населените места по-
често, за да всява респект с присъствието си. 
                   Г-н Богомил Станков зададе въпроса за частната охранителна дейност и 
подкрепя предложението за минаване на патрулните коли по селата. 
 
                   Г-н Илиян Михайлов – кмет на с.Горни Лом каза, че е доволен от работата 
на полицията. Всеки ден минава през Горни Лом, тъй като населението е 50 на сто 
ромско. 
                   Г-н Михаил Доцински – не вижда положителен резултат от тази среща, а 
само прехвърляне вината от болната на здравата глава. Даде пример с поведението на 
ромите в Чупрене – денонощно насядали по стъпалата на двата магазина в центъра на 
селото, коне и каруци вързани на главната улица до тях, пиене, викане, шофиране с 
бясна скорост по улиците на селото и т.н. Поставя за кои ли път въпроса за „лежащ 
полицай” по главната улица на Чупрене. Смята, че за да се справим с поведението на 
ромите начините са два: възпитание и принуда. 
                   Отговориха на поставените въпроси: 
                   Г-н Ивайло Конов – началник на Гранична полиция, който заяви, че 
правомощията на Гранична полиция се покриват на 90 на сто с тези на районната 
полиция. Гранична полиция ще приложи всички законови мерки и ще налага санкции 
на лицата извършили нарушения, за да се спре тормоза на хората, живеещи в близост 
до Махалата в Чупрене. За в бъдеще ще иска предварителна информация за района на 
дърводобива, номера на коли извозващи дървесина и т.н., за да може да се спре 
контрабандата на дърва. Уведоми присъстващите, че Гранична полиция денонощно е на 
разположение и ще се отзове на повикване веднага. 
                   Г-н Петър Петров – в.и.д. началник на РПУ Белоградчик, подчерта, че 
подобни проблеми имат 90 на сто от общините в областта. Ще мотивира колегите си, да 
работят така, че да се намалят престъпленията. Не коментира законовите разпоредби, 
тъй като добри или лоши, те са факт и следва да се спазват. Правомощията на 
полицията относно шума са административни – да съставят актове, а при извършено  
престъпление – да се залови престъпника и предаде на прокуратурата. Относно 
частната охранителна дейност СОТ на населено място не може да съществува, тъй като 
населеното място не се тълкува като обект. 
                   Г-н Ваньо Костин – Кмет на общината – подчерта, че независимо от 
съставяните актове за нарушение на обществения ред, резултата е нулев. „Лежащ 
полицай” по главната улица на Чупрене ще има, когато бъде завършен ремонта на 
водопроводната мрежа на селото.   
                   По внесеното предложения няма други въпроси и питания. 
 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 
становище с предложение за решение. 
 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 – Младен Младенов 
                   „ПРОТИВ” – 0 
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                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 0 
гласа „ПРОТИВ” 
 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 205 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  Общинският съвет приема 
изнесената Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата 
срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2012 год. за сведение и одобрява 
доброто сътрудничество между органите на Полицията и общинското ръководство, 
имащо за цел намаляване на престъпността и опазването на обществения ред на 
територията на Община Чупрене. 
 
                   Извън т.1 от дневния ред беше разгледан проблема с опазване на 
общинското имущество и селскостопанското имущество на населението, състоянието 
на общинските пътища и земеделските имотите на населението в районите на 
дърводобива. 
                   Въпроси към директора на ДГС Чупрене поставиха: 
                   Г-жа Мария Тодорова – какви фирми извършват дърводобив: само на 
горското стопанство или други фирми, за охраната на частните гори и незаконната сеч в 
горите.            
                   Г-н Румен Карапанджов сподели наблюдението си от ромската махала в 
Чупрене – събота и неделя е една огромна рампа за дърва. 
                   Г-н Георги Викторов се интересува кой определя площадките за 
претоварване на дървесината. 
                   Г-н Богомил Станков изтъкна два проблема: разрушаването на общинските 
пътища и унищожаване на земеделските имоти на населението в района на 
дърводобива; с оглед избягване на инциденти по време на разрешен зимен лов в събота 
и неделя, фирмите по дърводобива работят – това разрешено ли е.   
                   Отговор на поставените въпроси даде г-н Михайлов – директор на ДГС 
Чупрене: 
                   Поради промяна в законодателството ДГС не извършва дърводобив, а наема 
фирми за тази дейност. При подписване на договора и технологичния план е записано 
къде и по кои пътища да се минава, къде да се складира и т.н. При извършени 
нарушения на горното следват санкции. 
                   Охраната на горите е възложена на РУГ, на с промяната на закона ДГС 
извършва охрана на гори над 20 дка. Горското стопанство и една икономическа 
единица на територията на общината и е неразделна част от нея. 
                   По въпроса за незаконната сеч в горите следва да бъдем безкомпромисни и 
всеки нарушител да бъде наказан. 
                   При сключване на договора всяка фирма има отредена площадка за 
претоварване на дървесината. За в бъдеще при подписване на договора, мястото за 
претоварване ще бъде съгласувано с общината. 
                   В района на общината няма „държавни горски пътища”, всичките са 
„общински” . Управлението на горите във Враца разполага с инвестиционен фонд, но 
той отпуска средства за ремонт само на „държавни горски пътища”. 
                   За претоварване на дървесината в събота и неделя фирмите следва да имат 
издадена заповед за работа, а  добива на дървесина никои не може да им забрани в тези 
дни. Всеки си носи отговорността, ако за този район има издадено разрешително за 
ловуване. 
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                   Ще се полагат грижи за опазване и възстановяване на пътищата в района на 
дърводобива. Фирмите следва да имат отговорността и при завършване на обекта да се 
поправят пътищата. 
                   Предлага среща на общинското ръководство и ръководителите на фирми по 
дърводобива за решаване на проблемите 
 
                   В заключение г-н Костин обобщи, че е добре – фирмите работят и създават 
работа на част от населението, но на практика излиза, „че един чупи, а друг да купи” 
т.е. общината. Направи предложение за: 
                   -отреждане на площадки за претоварване на дървесина по населени места, 
съгласувано с кметовете по села;  
                   -въвеждане на годишна такса за брой коли на фирмите, извършващи 
дърводобив. 
                   С това приключи дискусията във връзка с проблема за опазване на   
имущество на населението, състоянието на общинските пътища и земеделските 
имотите на населението в районите на дърводобива. 
 
                   Дадена 10 мин. почивка.  
 
 
                    Преди разглеждането на т.2 от дневния ред г-н Костин накратко обобщи 
резултата от проведена среща, като каза, че на всички стана ясно – общината сама 
трябва да се справя с проблемите, като посочи, че ще положи усилия и потърси 
допълнително средства за поправяне на пътищата в района на дърводобива, за да може 
населението да се придвижва по тях до собствените си имоти. 
                   Г-н Асен Джунински – Секретар на общината предложи да се помисли върху 
вариант за определяне на такса за преминаване по общинските пътища на колите от 
дърводобива, като се актуализира Наредбата на общината и внасяне на депозити от 
фирмите по дърводобива, с които средства да се поправят разрушените общински 
пътища.   
  
                     
 
  
                   Т.2 от дневния ред: Приемане на Отчета за изпълнение на Общинската 
програма за опазване на околната среда за 2012 год. – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с отчета на общинската програма 
за опазване на околната среда и подчерта, че общината успешно сама се справя с 
сметосъбирането и сметоизвозването, в рамките на постъпилите приходи от такса 
битови отпадъци. 
                   Г-жа Роза Тодорова предложи да се проведе разяснителна кампания сред 
населението, какво да се изхвърля в контейнерите,  независимо от това, че такива 
разяснения са правени многократно. 
                   Няма други питания по внесеното предложение. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника: 
                  „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 206 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79 ал.5 от Закона 
за опазване на околната среда и чл.52 ал.9 от Закон за управление на отпадъците,  
Общински съвет Чупрене  приема  „Отчет за изпълнение на  Общинска програма за 
опазване на околната  среда - 2012 година. 
 
   
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Преразглеждане и допълнение на Решение № 189 от 
27.02.2013 год., взето на заседание на Общински съвет Чупрене – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на ОбС Чупрене 
                   Г-н Станков предложи на общинските съветници да  вземат решение за 
допълнение на Решение № 189 с предложения текст. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 207 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА 
Общинския съвет допълва т.1 от Решение № 189, взето с Протокол № 15 от 27.02.2013 
год., със следният текст: 



 7

                   «Промяната на начина на трайно ползване се извършва въз основа на 
приложените скици, които са неразделна част от настоящето решение.» 
 
                 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Приемане на Програма за развитие на читалищната 
дейност за 2013 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин разясни, че програмата е разработена, съгласно изискванията на 
Закона на народните читалища, тя е  отворена и може да бъде допълвана. 
                   По внесения материал отношение взе г-н Младен Мледанов, който предложи 
да бъде допълнена с „взаимодействие между читалищата и училищата”, тъй като и 
училищата развиват художествена самодейност. 
                   Общинските съветници приеха предложението на г-н Младенов и то ще 
бъде отразено в програмата. 
                   Няма други въпроси.  
                    
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 208 
                   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от 
Закона за народните читалища Общинският съвет Чупрене приема Годишна Програма 
за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2013 г.   
  
 
 
 
                   Т.5 от дневния ред: Решение за издаване на запис на заповед от Община 
Чупрене, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по 
сключени договори по мярка 321 и 322 от ПРСР – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
                    
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 209 
                   На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 
на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2012г. и договори за отпускане на финансова помощ договор 
№№ 05/322/00527 от 27.06.2011г.     по мярка  322 за Проект »Реконструкция на 
площадни пространства, тротоари и поставяне на улично осветление, пътна 
маркировка и улични знаци на реконструирани участъци», договор № 02/321/00920 от 
22.07.2011г.   по мярка 321 за Проект „ Рехабилитация и реконструкция на общински 
пътища”,  договор № 05/321/00919 от 22.07.2011г. по мярка 321 за Проект 
„ Реконструкция, рехабилитация и модернизация на водопроводна мрежа на с. 
Чупрене, Община Чупрене  , сключени между Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, 
Общинският съвет 
РЕШИ: 
 
                   1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Ваньо Костин да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   
–   Разплащателна  агенция  в  размер  на  801 040,5  лв. ( осемстотин и една хиляди и 
четиридесет лева и петдесет стотинки ) за обезпечаване на 110 % от плащането за 
финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договори за отпускане на 
финансова помощ, както следва: 
110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по 
Договор № 05/322/00527 от 27.06.2011г.     по мярка  322 за Проект »Реконструкция на 
площадни пространства, тротоари и поставяне на улично осветление, пътна 
маркировка и улични знаци на реконструирани участъци,  в размер на 138 518,62 лв. / 
сто  тридесет и осем хиляди петстотин и осемнадесет лева и шестдесет и две стотинки/ 
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110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по 
Договор № 02/321/00920 от 22.07.2011г.   по мярка 321 за Проект „ Рехабилитация и 
реконструкция на общински пътища”, в размер на  484 439,61 лв. / четиристотин 
осемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и девет лева и шестдесет и една 
стотинки/ 

110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по 
Договор № 05/321/00919 от 22.07.2011г. по мярка 321 за Проект „ Реконструкция, 
рехабилитация и модернизация на водопроводна мрежа на с. Чупрене, Община 
Чупрене, в размер на на  178 082,22лв./  сто седемдесет и сем хиляди осемдесет и два лева и 
двадесет и две стотинки/ 

                   2. Възлага на кмета на Община  Чупрене да подготви необходимите 
документи за получаване на ДДС към авансовото плащане по договори  договор №№ 
05/322/00527 от 27.06.2011г.     по мярка  322 за Проект »Реконструкция на площадни 
пространства, тротоари и поставяне на улично осветление, пътна маркировка и 
улични знаци на реконструирани участъци», договор № 02/321/00920 от 22.07.2011г.   
по мярка 321 за Проект „ Рехабилитация и реконструкция на общински пътища”,  
договор № 05/321/00919 от 22.07.2011г. по мярка 321 за Проект „ Реконструкция, 
рехабилитация и модернизация на водопроводна мрежа на с. Чупрене, Община Чупрене 
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 
 
                   Т.6 от дневния ред: Разни  
                   Няма въпроси и питания. 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 12.50 ч. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
                
 
  
 


