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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 
   

ПРОТОКОЛ 
№ 38 

  
                    Днес 20.12.2018 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.Средогрив, с.Търговище, Кметски наместник на с.Върбово и на 

с.Протопопинци, служители от общинската администрация.   
                     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 актуализация  на поименния списък за капиталови 

разходи за 2018 год. 
                    2.Предложение за  финансиране закупуването на контейнери, необходими 

за управление на отпадъците на територията на Община Чупрене 
                    3. Предложение за актуализация на Наредбата за определяне на местните 

данъци на Община Чупрене 
                    4.Предложение за изработване на проект за изменение на ПУП в обхват 

УПИ І кв.62 с.Чупрене 
                    5. Предложение за  делба на ПИ 057001 землище с.Долни Лом 
                    6.Предложение за  делба на ПИ 112011 землище с.Търговище 
                    7.Предложение за  делба на ПИ 116026 землище с.Долни Лом 
                    8.Предложение за  делба на ПИ 049011 землище с.Средогрив 
                    9. Предложение за  делба на ПИ 048004 землище с.Търговище 
                   10.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на н-ци Иван Веселинов Иванов б.ж. на с.Върбово  
                   11.Предложение и питане от общински съветник г-н Георги Емилов Антов,  

относно намаляване транспортни разходи на общината, дейността и изпълнение на 

Програма „Личен асистент” и „Обществена трапезария”.  
                   12.Разни  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
                    Т.1 от дневния ред: Предложение за актуализация  на поименния списък за 

капиталови разходи за 2018 год. - –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 
                   Питане направиха: 
                   -г-жа Велислава Вълчинова – за начина на стопанисване на новата спортна 

зала в с.Горни Лом; 
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                      -г-н Иван Луков – за ремонта на Пенсионерския клуб с.Горни Лом 
                       Отговори г-н Ваньо Костин – кмета на Община Чупрене, че: 
                       1.Залата за спорт в Горни Лом ще се стопанисва по същия начин, както в 

Чупрене – с въвеждане на платени месечни или дневни карти и лице, което ще се грижи 

за реда в залата; 
                       2.Покрива на Пенсионерския клуб Горни Лом ще бъде подменен изцяло с 

нови материали през следващата година. 
                       Няма други питания. 
                       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 № 429 
                   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”. 
                     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.2 от дневния ред: Предложение за  финансиране закупуването на 

контейнери, необходими за управление на отпадъците на територията на Община 

Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                     Г-н Костин направи разяснение, че това са средства набрани в сметката за 

чужди средства на РИОСВ Монтана от направените отчисления по ЗУО и ще бъдат 

използвани за закупуване на нови контейнери тип „бобри”. 
                     Няма питане по предложението. 
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                    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 № 430 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, и чл.24 ал.1 т.2 от Наредба № 

7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изискване при депониране на отпадъци, Общинският 

съвет Чупрене разрешава да се използват 11 520 лв. от отчисленията, извършвани от 

Община Чупрене, по банкова сметка за чужди средства в РИОСВ Монтана, за 

закупуване на специализирани съдове /контейнери/ за разделно събиране на отпадъците 

в Община Чупрене. 
 
 
 
                    Т.3 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за 

определяне на местните данъци на Община Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                     Г-н Костин разясни, че изменението на Закона за мести данъци и такси, 

считано от 01.01.2019 год. налага актуализирането на Наредбата за местни данъци на 

община Чупрене. 
                     Предложение по внесения материал за изменение стойността на данъка, в 

зависимост от мощността на двигателя, направиха: 
                      1.г-жа Велислава Вълчинова, която предложи увеличение с 0,10 лв. на 

минималната граница, определена със ЗМДТ, за всички описани мощности на 

двигателя; 
                      2.г-жа Мария Тодорова предложи да се прилага минималната граница, 

определена със ЗМДТ; 
                      3.г-жа Мая Йолкичова предложи минималната граница да бъде увеличена 

с 0,20 лв. 
                      Г-н Станков предложи гласуване по реда на направените предложения за 

изменение: 
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                       По предложение т.1 гласували 11 съветника: 
                                8 гласа „ЗА” 
                                3 гласа „ПРОТИВ” – Мария Тодорова, Мая Йолкичова и Богомил 

Станков; 
                       По предложение т.2 гласували 11 съветника: 
                                1 глас „ЗА” – Мария Тодорова 
                               10 гласа „ПРОТИВ” 
                       По предложение т.3 гласували 11 съветника: 
                                2 гласа „ЗА” – Мая Йолкичова и Богомил Станков 
                                9 гласа „ПРОТИВ”  
                        Няма други питания и предложения. 
                        Видно от направеното гласуване по внесените предложения от 

общинските съветници, размера на данъка, в зависимост от мощността на двигателя,  се 

определя от минималната стойност, определена със ЗМДТ, увеличена с 0,10 лв., поради 

което е различието между направеното предложение, становището на комисията и 

взетото решение. 
                        Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, 

финанси, данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение и направените изменения. 
                     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 № 431 
                  На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 ал.2 от Закона за 

местни данъци и такси,  Общинският съвет актуализира Наредба за определянето на 

местните данъци, считано от 01.01.2019 год., както следва:        
                     „Чл.41 ал.1 се изменя така:      

             За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и 

екологичен и  е в зависимост от мощността на двигателя : 
            1.имуществен компонент  се определя от стойността на данъка в зависимост 

от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила: 
             а) до 55 kW включително – 0,44 лв. за 1 kW; 
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             б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,64 лв. за 1 kW; 
             в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 за 1 kW; 
             г) над 110 kW до 150 kW включително –  1,33 лв. за 1 kW; 
             д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW; 
             е) над 245 kW – 2,20 лв. за 1 kW;  

 
   коригиращ коефициент е за годината на производство на автомобила е в 

следните размери: 
 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на 

производство Коефициент 

Над 20 години 1,1 
Над 15 до 20 години включително 1 
Над 10 до 15 години включително 1,3 
Над 5 до 10 години включително 1,5 
До 5 години включително 2,3 

 
 

           2. екологичният компонент се определя  в зависимост от екологичната 

категория на автомобила: 
 
 
Екологична категория 

 
Коефициент 

 
без екологична категория, с 

екологични категории "Евро 1" 

и "Евро 2" 

 
1,10   

 
"Евро 3"  

 
1,00   

 
"Евро 4" 

 
0,80   

 
"Евро 5" 

 
0,60   

 
"Евро 6" и "ЕЕV" 

 
0,40   

 
 
                МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене взема решението за изменение на чл.41 

ал.1 от Наредбата за определяне на местните данъци на Община Чупрене, във връзка с 

направените изменения и допълнение на Закона за местни данъци, ДВ бр.98/27.11.2018 

год., считано от 01.01.2019 год. 
 

 
                    Т.4 от дневния ред: Предложение за изработване на проект за изменение 

на ПУП в обхват УПИ І кв.62 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 
                    Няма питане по предложението. 
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                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков 

прочете становище 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 № 432 
                  На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.62а ал.4, чл.134 ал.1 

т.1 и чл.134 ал.2 т.1 от ЗУТ, Общинският съвет Чупрене допуска изработване на проект 

за изменение на УПИ І кв.62, определено за озеленяване, с който да се обособят нови 

УПИ VІ-648, УПИ ІІІ-651 и УПИ ІV-651 кв.42 по плана на с.Чупрене, с цел  промяна на 

предназначението на част от горепосочиния имот от „за озеленяване” в територия с „за 

жилищно застрояване”. 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска  изработване на проект за 

изменение на УПИ І кв.62,  по плана на с.Чупрене, във връзка с постъпило заявление 

вх.№ 2371/ 16.11.2018 год. от Анелия Бориславова Мартинова от гр.София,  бул.”Петко 

Ю. Тодоров” № 1, вх.А, ет.15 ап.119 и съгласно изискванията на ЗУТ,  с цел  промяна 

на предназначението на част от горепосочиния имот. 

 

 

                    Т.5 от дневния ред: Предложение за  делба на ПИ 057001 землище с.Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – 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. 
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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 № 433 
                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 057001 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Петовица”с площ на имота 69.496 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Пасище, мера – 26.422 дка., ПИ Ливада – 38.386 дка., ПИ 

Пасище, мера – 4.689 дка. 

 
                    Т.6 от дневния ред: Предложение за  делба на ПИ 112011 землище 

с.Търговище –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на 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”. 
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                  РЕШЕНИЕ № 434 
                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 112011 – представляващ Пасище, мера – седма категория в 

землището на с. Търговище, местност „Пешчаница”с площ на имота 124.325 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Пасище, мера – 78.906 дка., ПИ Ливада – 45.418 дка. 

 
 
                    Т.7 от дневния ред: Предложение за  делба на ПИ 116026 землище с.Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на 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 № 435 
                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 116026 – представляващ Пасище, мера – осма категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Орница”с площ на имота 8.131 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Ливада – 4.564 дка., ПИ Пасище, мера – 3.567 дка. 
 

 
                    Т.8 от дневния ред: Предложение за  делба на ПИ 049011 землище 

с.Средогрив –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                     Няма питане. 
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                    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 № 436 
                      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 049011 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 

землището на с. Средогрив, местност „Сенково лице”с площ на имота 51.627 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Пасище, мера – 8.884 дка., ПИ Ливада – 42.742 дка. 

 
                    Т.9 от дневния ред: Предложение за  делба на ПИ 048004 землище 

с.Търговище –  вносител  г-н Ваньо Костин – 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” 
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Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  
 
                  РЕШЕНИЕ № 437 
                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 048004 – представляващ Пасище, мера – пета категория в 

землището на с. Търговище, местност „Спруд”с площ на имота 7.010 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Ливада – 4.010 дка., ПИ Пасище, мера – 3.000 дка. 
 
 
                    Т.10 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 

поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Иван Веселинов Иванов б.ж. 

на с.Върбово  –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на 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 № 438 
                  На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-14/10.01.2018 г. на 

ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 

фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 

Иван Иванов Веселинов – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18 

ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1984/30.03.1992 г., за землището на с. Върбово, 

общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                        1,000                                  Габровец 
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2.              нива                        0,500                                  Габровец 
3.              нива                        0,500                                  Пробойница 
4.              нива                        3,000                                  Пробойница 
5.              нива                        1,000                                  Пробойница 
6.              ливада                    8,000                                  Габровец 
7.              ливада                    2,000                                  Пробойница 
8.              ливада                    3,000                                  Пробойница 
9.              пасище                   2,000                                  Глама 
10.            лозя                        1,500                                  Галактинска чука 
 
  И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 

Върбово: 
Имоти № 000001, 299018, 066005 

 
 
                    Т.11 от дневния ред: Предложение и питане от общински съветник г-н 

Георги Емилов Антов,  относно намаляване транспортни разходи на общината, 

дейността и изпълнение на Програма „Личен асистент” и „Обществена трапезария”. 
                     Г-н Богомил Станков даде думата на вносителя на материала, който 

изтъкна причините за внасянето на предложението: икономии на средства за гориво и 

прозрачност на работата по Програмите „Личен асистент” и „Обществена трапезария”. 
                      Питане направиха: 
                      Г-н Иван Луков – за размера на икономиите, които ще бъдат направени и 

как ще пътуват работниците от социалните заведения, учителите и служителите до 

работните си места, при условие, че няма междуселищен транспорт в общината. 
                     Г-жа Мария Тодорова предложи част от разходите да се поемат от самите 

служители. 
                     Г-н Цветан Николов сподели за общественото мнение по този въпрос, 

специално за Чупрене. 
                     Г-н Ваньо Костин –кмет на Община Чупрене заяви, че с този транспорт 

пътуват не само служители от общината и социалните завадения, а и учители. В 

общината няма друг вид транспорт,  липсват местни педагогически кадри и други 

специалисти, което налага да се ползват такива от гр.Белоградчик. 
                     Г-жа Румяна Петрова – гл.счетоводител на общината поясни, че средствата 

за извозване на учениците идват като субсидия от държавния бюджет само за 9 месеца 

от годината, останалите три месеца общината финансира дейността. Общината не е 

търговско дружество, за да може да върши услуги срещу заплащане. 
                    Г-н Богомил Станков от лични наблюдения сподели, че с тези автобуси 

пътуват понякога и други хора, поради липса на междуградски транспорт. 
                    Г-н Анжело Добричов предложи да се прекрати дебата по т.1 от 

предложението на г-н Антов, да се обмислят добре нещата и на следващото заседание 

да се вземе решение. 
                    Гласуване на предложението за прекратяване на дебата: 
                    Гласували 11 съветника „ЗА”. 
                    По т.2 от внесеното предложение – питане за работата по    Програмите 

„Личен асистент” и „Обществена трапезария” бяха предоставени исканите списъци на 

лицата получаващи безплатен обяд от цялата община и списъци на работещите като 

лични асистенти и обслужването от тях лица. 
                    Г-н Костин уведоми, че се очаква ново оценяване на нуждаещите се от 

социалната услуга „личен асистент”, след решение на МС. 
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                    Г-жа Мария Тодорова изрази възмущение, че услугата „Личен асистент” 

ползват и лица във видимо добър вид, а хора които имат действително нужда не се 

„гледат” от лични асистенти. 
                    Г-н Илиян Михайлов – кмет на с.Горни Лом сподели мнение от периода на 

оценяване на потребителите на услугата „личен асистент” през 2015 год., когато лице, 

подало заявление за оценяване, е намерено в Пенсионерския клуб на с.Горни Лом и не е 

оценено от комисията, а сега непрекъснато се жали. 
                    Г-жа Корнелия Антова от Общинската администрация разясни условията за 

кандидатстване на лицата за „Обществена трапезария” 
                    По т.3 от предложението на г-н Антов: 
                    Г-н Анжело Добричов заяви, че Георги Терзиев и Георги Младенов не са 

жители на с.Горни Лом. 
                    Г-н Богомил Станков обясни, че присъждане на звание „Заслужил жител на 

с.Горни Лом” не е от компетенциите на общинския съвет и за следващото заседание ще 

бъде потърсена консултация по въпроса. 
                      
 
                    Т.12 от дневния ред: Разни  
 
                    Г-н Георги Любенов – за зимното поддържане и опесачаване на участъка до 

централа „ФЛЕШ”; 
                    Г-н Богомил Станков – за наложителна актуализация на Наредба № 1 на 

общината в частта „за обедна почивка от 14 до 16 ч.” 
                    Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене говори за: 
                    -цената на дървата за огрев и снабдяване на населението през 2019 год.; 
                   -държавната политика за уеднаквяване цената на водата в цялата област, 

около 2,80 – 2,90 лв.м3; 
                   -за разпореждане със машини и съоръжения – общинска собственост и 

преустройство на „Ресторанта” в Чупрене; 
                   - за преструктуриране на ОП „Общинско лесничейство”; 
                   - за борбата с бездомните кучета; 
                   - за създаване на Център за отглеждане на животни към ТИЦ Долни Лом; 
                   - идея за изграждане на Дом за възрастни хора с деменция в сградите на 

поделение Долни Лом  
 

 
 

 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 
 
 
       
 
 


