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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

  

                    Днес 23.08.2018 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  
                     В заседанието взеха участие 11 съветника.   
                    На заседанието присъстваха Кметове на Кметства с.Горни Лом, с. Долни 
Лом, с. Репляна, с. Търговище и Кметски наместник на с.Върбово, и  с. Протопопинци, 
Секретар на Община Чупрене.   
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред. 
                     Няма направени предложения за изменение и допълнение на дневния ред. 
                     Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                     Гласували  11 съветника: 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред: 
                    1. Предложение за    приемане план за работа на Общински съвет за второ 
полугодие на 2018 год.                                      
                    2.Предложение за  актуализация на Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 
                    3. Предложение за включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и 
Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини 
през новата 2018/2019 учебна година 
                    4. Предложение за включване на Основно училище „Академик Михаил 
Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом в Списъка на 
защитените детски градини и училища през новата 2018/2019 учебна година 
                    5. Предложение за включване на Основно училище „Академик Михаил 
Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 
2018/2019 учебна година 
                    6.Предложение за актуализация на Наредбата за хигиенните изисквания при 
отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община 
Чупрене 
                    7. Предложение за откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне на 
държавата на право на собственост на  язовири, общинска собственост, находящи се на 
територията на Община Чупрене   
                    8.Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имот 
ПИ 054012 землище с.Протопопинци 
                     9.Предложение за промяна на продажна цена на движими вещи общинска 
собственост –  контейнери за сметосъбиране 
                     10.Предложение за промяна на цената за добив на дърва за огрев за 
населението от община Чупрене  
                     11.Предложение за определяне цена за добив от обект № 18804, землище 
Търговище, на дърва за огрев за нуждите на неселението от Община Чупрене  



2 

 

                     12.Предложение за определяне цена за добив от обект № 18803, землище 
Долни Лом, на дърва за огрев за нуждите на неселението от Община Чупрене  
                     13.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови 
разходи за 2018 год. 
                     14.Предложение за вземане на решение за трансформиране на средства от 
целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущ ремонт на общинските пътища и на уличната мрежа 
за 2018 год. 
                    15.Предложение съгласие за закупуване на музейна сбирка от животни за 
ТИЦ Долни Лом 
                    16. Разни 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
                    Т.1 от дневния ред: Предложение за    приемане план за работа на 
Общински съвет за второ полугодие на 2018 год. – вносител г-н Богомил Станков – 
Председател на ОбС Чупрене 
                    Г-н Станков подробно запозна общинските съветници с плана за работа, 
като каза, че той е отворен и при необходимост винаги може да бъде допълнен. 
                    Няма питане по предложението. 
                     Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 
прочете становище с предложение за решение. 
  
                     Гласували  11 съветника: 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                    Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.  
  
                    РЕШЕНИЕ № 367 

                    На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет приема План за 
работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2018 год. 
  
                             

 

 

                    Т.2 от дневния ред: Предложение за  актуализация на Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 
ОбС Чупрене 
                    Няма питане по внесеното предложение. 
                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 
прочете становище с предложение за решение. 
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                     Гласували  11 съветника: 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                    Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.   
 
                              
                    РЕШЕНИЕ № 368 

                    На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА Общинския съвет Чупрене приема 
актуализация на  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, като създава 
нов чл.9а: 

          „Чл.9а. При събития, за които се налага спешно свикване на общински съвет 
се насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда събитието, по повод на което се 
провежда заседанието и належащите за разглеждане докладни записки, но не повече от 
два материала, одобрени от Председателя на Общинския съвет, като материалите могат 
да бъдат разглеждани на самото заседание.” 

 
                 МОТИВИ:  Общинският съвет Чупрене допълва Правилника за 
организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация с нов член 9а, тъй като в него не е 
предвиден такъв момент, и с цел срочното и бързо решаване на важни въпроси, 
свързани с управлението на общината. 
                          
 
 
 
                    Т.3 от дневния ред: Предложение за включване на Детска градина 
„Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на 
защитените детски градини през новата 2018/2019 учебна година - вносител  г-н Ваньо 
Коситн – Кмет на Община Чупрене 
                    Г-н Костин запозна общинските съветници с критериите на които трябва да 
отговарят детските градини и училища, за да бъдат включени в Списъка на защитените 
детски градини и училища, който се утвърждава ежегодно, а детските градини и 
училища от общината отговарят на условията и по този начин ще получат 
допълнително финансиране. 
                    Няма питане по предложението. 
                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

прочете становище с предложение за решение. 
 
                     Гласували  11 съветника:  
 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”  
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                     РЕШЕНИЕ № 369 

         На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.1 
от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне 
на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране Общинският съвет Чупрене 

 
 РЕШИ: 

      
          1. Предлага ДГ „Здравец” -  с. Чупрене, област Видин и ДГ „Христо Ботев” 

с.Горни Лом, област Видин, да бъдат определени като защитени  детски градини от 
Министерство на образованието и науката и включени в Списъка със  защитени детски 
градини и защитените училища. 

          2. Съгласно чл.5 от Постановление № 121 от 23 юни 2017 година за 
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените 
училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, в срок до 10 
септември 2018 г. Кмета на община Чупрене да изпрати в Министерство на 
образованието и науката мотивирано предложение, заедно с Решение на Общинския 
съвет за актуализиране на Списъка със защитените детски градини и защитените 
училища. 
 
 
 
 
                    Т.4 от дневния ред: Предложение за включване на Основно училище 
„Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни 
Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2018/2019 учебна 
година - вносител  г-н Ваньо Коситн – Кмет на Община Чупрене 
                    Няма питане по предложението. 
                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

прочете становище с предложение за решение. 
 
                     Гласували  11 съветника:  
 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” . 
 
 
 
                     РЕШЕНИЕ № 370 

         На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.1 
от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне 
на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране, Общинският съвет Чупрене 

 
 РЕШИ: 
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           1.Предлага ОУ „акад. Михаил Димитров” -  с.Чупрене, област Видин и ОУ 
„Христо Ботев”  с.Горни Лом, област Видин да бъдат определени като защитени  
училища от Министерство на образованието и науката и включени в Списъка със  
защитени детски градини и защитените училища. 

           2. Съгласно чл.5 от Постановление № 121 от 23 юни 2017 година за 
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените 
училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, в срок до 10 
септември 2018 г. Кмета на община Чупрене да изпрати в Министерство на 
образованието и науката мотивирано предложение, заедно с Решение на Общинския 
съвет за актуализиране на Списъка със защитените детски градини и защитените 
училища. 
 
 

 
 
                    Т.5 от дневния ред: Предложение за включване на Основно училище 
„Академик Михаил Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и 
училища през новата 2018/2019 учебна година - вносител  г-н Ваньо Коситн – Кмет на 
Община Чупрене 
                    Няма питане.   
                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

прочете становище с предложение за решение. 
 
                     Гласували  11 съветника:  
 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”  
 
 
                     РЕШЕНИЕ № 371 

         На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, ал.1 
от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на средищни 
детски градини и училища, Общинският съвет Чупрене 

  
РЕШИ: 

 
            1. Предлага ОУ „акад. Михаил Димитров” -  с.Чупрене, област Видин да 

бъде определено като средищно училище от Министерство на образованието и науката 
и включено в Списъка със  средищни детски градини и училища. 

            2. Мотивираното предложение на Кмета на община Чупрене, след 
Решение на Общинския съвет да бъде изпратено в Министерство на образованието, в 
срок до 10 септември 2018 г. за актуализиране на Списъка със средищните детски 
градини и училища. 
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                    Т.6 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за 
хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди 
на територията на Община Чупрене - вносител  г-н Ваньо Коситн – Кмет на Община 
Чупрене 
                      Г-н Костин запозна общинските съветници с предложенето за дъпълнение 
на Наредбата за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени 
и лични нужди на територията на Община Чупрене, касаещо създаване на т.н. 
„общински капан” за свободно движещи се животни. 
                      Питане направиха: 
                      -г-н Иван Луков – къде ще бъде разположен „капана” в с.Горни Лом и по- 
скоро за свободно движещите се бездомни кучета и начина на заплащане на глобите; 
                      -г-н Ваньо Боянов се интересува за начина на придвижване на животните 
от другите населени места към „капана” в Чупрене и Долни Лом; 
                      -г-н Богомил Станков: 
                       *кой ще следи за всекидневно свободно движещите се коне в парка на 
с.Чупрене; 
                       *предложи допълнение на ал.1, като в края на изречението се добавят 
думите  „при първоначалното им залавяне” 
                        * на кого ще бъдат вменени тези задължения; 
                      -г-жа Мария Тодорова предложи промяна на ал.6, като цифрата „50 лв.” 
бъде заменена с цифрата „ 100 лв.” 
                       Няма други предложения. 
                       Гласуване за внесените промени: 10 съветника „ЗА”, поради което е 
различието между предложението, становището на комисията и взетото решение. 
                       Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с направените промени, с предложение за решение. 
 
                      Гласували 11 съветника: 
 
                      „ЗА”                          –   11 гласа 
                      „ПРОТИВ”               –      0 гласа 
                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –     0 гласа 
 

                       Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                       РЕШЕНИЕ № 372 

                       На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене 
допълва Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за 
производствени и лични нужди на територията на община Чупрене, като създава нов 
чл.33а, както следва: 
 
                 „Чл. 33А. (1) Добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на тази 
Наредба и други законови разпоредби, както и на всички видове скитащи животни 
/коне,прасета, крави, кучета/ собственост на земеделски кооперации, арендатори, 
граждани или на неизвестно лице, се задържа  в общинските капани при съдействие от 
ветеринарните органи и РПУ, и се налага глоба от 50,00 лв. при първоначалното им 
залавяне. 
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                  (2).Освен разноските за изхранване и гледане на животните, задържани в 
капана, собственикът заплаща глоба в размер на 5,00 лева на ден за престоя в 
общинския капан. 
                  (3). Хванатите безстопанствени животни, които са неидентифицирани и 
нечипирани, ще се освобождават след заплащане  и на разходите по чипирането. 
                  (4). Когато добитъкът не бъде потърсен в 14-дневен срок от задържането или 
ако в 7-дневен срок от уведомяването, собственикът не заплати разноските по 
храненето и гледането на животните и дължимото обезщетение за причинените вреди, 
животните се продават от Общината  на търг. От получената сума се удържа 
дължимото обезщетение за причинени вреди, разноски по гледане , хранене на 
животните, както и дължимата глоба . 
                  (5). Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на животните 
е известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен и той не 
се яви, за да получи остатъка от сумата, последната се внася в приходната сметка по 
тази Наредба. 
                   (6). При самоволно освобождаване    на животните от капана на нарушителя 
се налага глоба от 100.00 лв. и възстановяване на щетите. 
 
                 МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допълва разпоредбите на Наредба за 
хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди 
на територията на община Чупрене , с цел осигуряване на безопасна епизоотична среда, 
подобряване опазване на хигиената в населените места на общината, безопасността и 
сигурността на населението и опазване на селскостопанското, и друго имущество на 
територията на Община Чупрене. 
 
 

 
 
                    Т.7 от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за 
безвъзмездно прехвърляне на държавата на право на собственост на  язовири, общинска 
собственост, находящи се на територията на Община Чупрене - вносител  г-н Ваньо 
Коситн – Кмет на Община Чупрене 
                     Г-н Костин запозна съветниците с предложението, като заяви, че и двата 
язовира от общината са включени в списъка за ремонт, но общината не  разполага с 
необходимите за тази цел средства, което налага вземането на това решение и ако има 
съгласие на държавата е добре, ако ли не те си остават пак грижа на общината 
                     -г-н Илиян Тонин пита за взетото преди време решение за извеждане от 
експлоатация на същите; 
                     Г-н Еленко Антов – кметски наместник с.Върбово каза, че язовира 
„Върбово” е без отточен и се пълни само с дъждовна вода, изобщо не се ползва и е само 
разход на общината. 
                      Отговори г-н Костин, като каза, че процедурата по извеждането от 
експлоатация, ако бъде одобрена от държавата, е много трудна и дълга и всичката земя 
от стената при разрушаването следва да бъде извозена до депо Видин, което е голям 
разход за общината. 
                       Няма други питания. 
                      Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
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                     Гласували 11 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 „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                  РЕШЕНИЕ № 373 

                     1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с  § 33 от 
Заключителните разпоредби  на Закона за водите, Общински съвет Чупрене разрешава 
да се открие процедура по безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на 
собствеността върху следните язовири: 

� язовир „Върбово“ в землището на с.Върбово; 
� язовир „Търговище /Дедин дол/ “в землището на с.Търговище. 

                     2.Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по 
изпълнение решението на общинския съвет.  
 
 
 

 
                    Т.8 от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за продажба 
на общински имот ПИ 054012 землище с.Протопопинци - вносител  г-н Ваньо Коситн – 
Кмет на Община Чупрене 
                     Няма питане по предложението. 
                     Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 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 „ЗА” 
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Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                  РЕШЕНИЕ № 374 

                  На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  
Общинският съвет Чупрене разрешава откриване на процедура за продажба чрез 
публичен търг с явно наддаване на частна общинска собственост:  

         ПИ № 054012 /петдесет и четири хиляди и дванадесет/ представляващ – 
НИВА – ШЕСТА категория, в землището на село Протопопинци, местност „СЕЛИЩЕ” 
с площ на имота от 0.645 дка. /шестстотин четиридесет и пет кв. м. /, актуван с АОС 
1192, с начална тръжна цена 330.00 лв. 
                     Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 

 
 
                    Т.9 от дневния ред: Предложение за промяна на продажна цена на 
движими вещи общинска собственост –  контейнери за сметосъбиране - вносител  г-н 
Ваньо Коситн – Кмет на Община Чупрене. 
                     Няма питане по предложението. 
                     Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 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 „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                  РЕШЕНИЕ № 375 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  и чл. 105, ал. 13 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет Чупрене 
определя нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 
движими вещи -  частна общинска собственост, 106 /сто и шест/ броя контейнери за 
сметосъбиране, четири кубика, с единична цена за всеки 132.00 лв., или обща начална 
тръжна цена 13 992.00 лв. с ДДС. 
                 Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 
 
 
                    Т.10 от дневния ред: Предложение за промяна на цената за добив на дърва 
за огрев за населението от община Чупрене – вносител г-н Димитър Христозов – 
Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  Община Чупрене   
                     Г-н Христозов заяви, че ниската цена за добив на дърва за огрев за 
местното население е проблем, поради което предлага малко по-висока и приемлива 
цена и се надява да има фирми участници в търга. 
                     Г-н Костин запозна присъстващите с изработения нов Лесоустройствен 
план на общината, с който общинската гора се увеличава и предлага всички имащи 
възможност да се ангажират със снабдяване на населението с дърва за огрев за тази 
година, като се запазва продажната цена на дървата. 
                     Г-н Костин предложи от решението да отпадне думата „минимум” и в края 
на изречение първо да се добавят думите „добити от ОГФ”.  
                     Общинските съветници гласуваха промените с 11 гласа „ЗА”, поради което 
е несъответствието между предложението, становището на комисията и взетото 
решение. 
                      Няма други питания. 
                      Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение с направените промени. 
 
                     Гласували 11 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 „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
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                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                     РЕШЕНИЕ № 376 

                     1.  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка със Закона за горите,  
Общинският съвет одобрява промяна на цената за добив на дърва за населението на 
Община Чупрене на  23 лв./пр.м.3  без ДДС , добити от ОГФ. 

                   2.    Възлага на Директора  на ОП „Общинско Лесничейство” – Община 
Чупрене  изпълнението на настоящото решение. 

                    
 
 
                    Т.11 от дневния ред: Предложение за определяне цена за добив от обект № 
18804, землище Търговище, на дърва за огрев за нуждите на населението от Община 
Чупрене  – вносител г-н Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско 
лесничейство” –  Община Чупрене   
                     Няма питане по предложението. 
                     Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 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 „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                  РЕШЕНИЕ № 377 

                  I.  На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти Общинският съвет Чупрене определя цена за добив на дърва за огрев за 
нуждите на населението на Община Чупрене: 

 
1. Оддел 264 „с“ –  Средна техн. дървесина    – 11 м3 –  38,33 лв/м3. 

- Дърва за огрев                     - 34 м3  – 41,82 лв/м3 
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2. Отдел 266 „е“  -   Средна техн. дървесина    – 26 м3 –  38,33 лв/м3. 
- Дребна тех. Дървесина      –   1 м3 –  38,33 лв/м3 
- Дърва за огрев                     - 46 м3  – 41,82 лв/м3 

 
3. Отдел 266 „и“ - Средна техн. дървесина       – 23 м3 –  38,33 лв/м3. 

- Дърва за огрев                      - 74 м3  – 41,82 лв/м3 
 
           Общо:  215 м3  за 8778,14 лв. 

Цените са без ДДС. 

 

4.  Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство“ Община Чупрене  
изпълнението  на настоящото решение 
             II.  Възлага на кмета на Община Чупрене процедурата по организирането и 
провеждането на публичния търг с явно наддаване да се проведе по условията и 
правилата в ЗГ . 
 

 
 
                    Т.12 от дневния ред: Предложение за определяне цена за добив от обект № 
18803, землище Долни Лом, на дърва за огрев за нуждите на неселението от Община 
Чупрене  – вносител г-н Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско 
лесничейство” –  Община Чупрене   
                     Няма питане. 
                     Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 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 „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                  РЕШЕНИЕ № 378 

                  I.  На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
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продукти Общинският съвет Чупрене определя цена за добив на дърва за огрев за 
нуждите на населението на Община Чупрене: 

5. Отдел 99 „е“ –     Дърва за огрев                   – 32 м3 – 41,82 лв/м3. 
 

6. Отдел 99 „к“ –    Средна техн. дървесина    – 46 м3 –  38,33 лв/м3. 
- Дребна тех. Дървесина      –   2 м3 –  38,33 лв/м3 
- Дърва за огрев                     - 47 м3  – 41,82 лв/м3 

 
7. Отдел 99 „л“ - Средна техн. дървесина         – 20 м3 –  38,33 лв/м3. 

- Дърва за огрев                     - 54 м3  – 41,82 лв/м3 
 

8. Отдел 99 „н“ - Средна техн. дървесина          – 5 м3 –  38,33 лв/м3. 
- Дърва за огрев                     - 14 м3  – 41,82 лв/м3 
 

9. Отдел 99 „о“ - Средна техн. дървесина          – 5 м3 –  38,33 лв/м3. 
- Дребна тех. Дървесина      –   1 м3 –  38,33 лв/м3 
- Дърва за огрев                     - 14 м3  – 41,82 лв/м3 

            Общо:  238 м3  за 9647,45 лв. 

Цените са без ДДС. 

10.  Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство“ Община Чупрене 
изпълнението  на настоящото решение 

 
             II.  Възлага на кмета на Община Чупрене процедурата по организирането и 
провеждането на публичния търг с явно наддаване да се проведе по условията и 
правилата в ЗГ. 
 
 
 
                    Т.13 от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък 
за капиталови разходи за 2018 год. - вносител  г-н Ваньо Коситн – Кмет на Община 
Чупрене. 
                    Г-н Иван Луков предложи искане на гаранции от фирмите изпълнители при 
ремонт на покривите на сградите. 
                     Няма друго питане. 
                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 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 „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
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Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                    РЕШЕНИЕ № 379 

                    На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от Закона 
за публичните финанси Общинския съвет одобрява актуализирането на  поименния 
списък за капиталови разходи за 2018 год. на Община Чупрене, съгласно направеното 
предложение и делегира права на кмета на общината да извърши актуализация по 
бюджета в „местните дейности” за сметка на съответната издръжка на дейността. 
 
                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за актуализиране на поименния 
списък за капиталови разходи за 2018 год., поради възникнали допълнителни 
неотложни работи по обектите и необходимост от разкриване на нови обекти по 
поименния списък. 
 
 
 
                    Т.14 от дневния ред: Предложение за вземане на решение за 
трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 
трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на текущ ремонт на 
общинските пътища и на уличната мрежа за 2018 год. - вносител  г-н Ваньо Коситн – 
Кмет на Община Чупрене 
                     Няма питане. 
                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 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 „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                    РЕШЕНИЕ № 380 

                   1.На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 87 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2018 год., Общинският съвет дава 
съгласие 10 000 лв. / Десет хиляди лв./ от целевата субсидия за капиталови разходи да 
се трансформират в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за 
извършване на текущи ремонти на общинските пътища и  приема Справка – 
Приложение № 15  по чл.87 от ЗДБРБ за 2018 год., за трансформиране на средства от 
целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинските пътища. 
                    2.Възлага на кмета на общината да внесе искане в Министерство на 
финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия  за капиталови разходи 
в целеви трансфер за финансиране на разходи за текущ ремонт на общинските пътища. 

  
 
 
                    Т.15 от дневния ред: Предложение съгласие за закупуване на музейна 
сбирка от животни за ТИЦ Долни Лом - вносител  г-н Ваньо Коситн – Кмет на Община 
Чупрене 
                     Няма питане по предложението.       
                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 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 „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                    РЕШЕНИЕ № 381 

                    На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА,  Общинският съвет Чупрене дава 
съгласие за закупуване на музейна експозиция от животни за обогатяване на сбирката в 
ТИЦ Долни Лом на стойност 2650 лв., като същите средства са за сметка на „местна 
дейност” „Други дейности по туризма”. 
 
                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за  закупуване на музейна 
експозиция от животни, с цел обогатяване на сбирката в ТИЦ Долни Лом. 
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                    Т.16 от дневния ред: Разни 
                     - г-н Иван Луков сподели за проблем с питейната вода в с.Горни Лом; 
                     -г-жа Мария Тодорова сигнализира за проблеми и спор с ромски деца на 
детската площадка и парка в Чупрене; 
                     -г-н Богомил Станков: 
                      *потвърди с факти казаното по-горе от г-жа Тодорова; 
                      *запозна общинските съветници с постъпило заявление от г-н Николай 
Златков от с.Чупрене за закупуване на общински имот за направа  на магазин; 
                     -г-н Ваньо Костин сподели пред съветниците за: 
                       *създаване на общинска охрана за опазване на имуществото и 
обществения ред; 
                       *съгласие за промяна в Устава на ОП „Общинско лесничейство”; 
                       *за вилата на общината в м.”Бекинска шобърка” Чупренкси балкан – да 
се ремонтира или да се продава, тъй като за поддържката и ремонта са необходими 
доста средства, а общината не разполага с такива; 
                        *възможни проблеми при изработването на новия Общ устройствен план 
на общината – предвидени са ограничения, без съгласието на общината, със забрана за 
смяна на предназначението на земите около населените места. 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.30 часа. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 

 
 
 


