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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№20/26.02.2021 

 

 

Днес 26.02.2021 год. от 09.30 часа в Големия салон на читалище „Хр. Ботев“, с.Чупрене 
се проведе редовно заседание на Общинския съвет -Чупрене, при спазване на въведените в 
страната мерки срещу разпространение на COVID-19. 

В заседанието взеха участие 9 (девет) общински съветници. Отсъстваха по уважителни 
причини г-н Даньо Милков Антов и г-жа Велислава Миленова Вълчинова. 

На заседанието присъстваха: г-н Анжело Добричов- Кмет на община Чупрене, г-жа 
Мария Тодорова - Зам.-кмет на Община Чупрене, кмет на кметство Горни Лом, кметски 
наместници на селата Търговище, Репляна и Долни Лом.  

Заседанието бе открито в 9.30 ч. от г-н Иван Весков Велков- Председател на Общински 
съвет Чупрене. 

Редовното заседание бе ръководено от Иван Весков Велков – Председател на 
Общинския съвет – Чупрене. 

Във връзка с възникнали промени Председателят на ОбС – Чупрене предложи към 
предварителния дневен ред да бъдат допълнени извънредни точни към дневния ред, като се 
променя и последователността на предварителния дневен ред. 

Като Първа точка да бъде разгледано предложение относно определяне размера на 
трудовите възнаграждения на кметове в рамките на действащата нормативна уредба на 
община Чупрене за 2021 год. 

Като точка Втора от дневния ред да бъде разгледано и гласувано Предложение 
относно списък на длъжностните лица имащи право на транспортни разходи към Община 
Чупрене. 

Като точка Петнадесета да бъде разгледано предложение за промяна в състава на 
Постоянна комисия по здравеопазване, социални дейности, образование, култура, спорт, 
туризъм и вероизповедание. 

Предложението за извънредните точки бе подложено на гласуване. 

 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 
След приемане на извънредните точки към дневния ред г-н Велков направи 

предложение за дневния ред на настоящото заседание, както следва: 
 

1. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на 
кметове в рамките на действащата нормативна уредба на община Чупрене за 2021 
год.; 

2. Предложение относно списък на длъжностните лица имащи право на 
транспортни разходи към Община Чупрене; 



2 

 

3. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация на 
Община Чупрене; 

4. Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация; 

5. Продажба на общински имот с Индетификатор 58671.43.8 – землище с. 
Протопопинци; 

6. Определяна позиция на община Чупрене и даване на мандат за начина на 
гласуване на представителя на община Чупрене в Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 
обслужвана от ВиК ЕООД град Видин 

7. Годишен план за паша на община Чупрене за 2021г.; 
8. Приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето 2020  год. и 

Общинска програма за закрила на детето 2021 год. на Община Чупрене; 
9. Откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост –

товарен автомобил-фургон (бракуван); 
10. Продажба на общински имот с индетификатор 2242.106.61, с адрес с. Долни Лом; 
11. Ново разглеждане на върнато решение №129, взето с протокол № 19 от 

28.01.2021 год, съгласно Заповед №РД-25-7 от 10.02.2021 на Областен Управител 
на област Видин; 

12. Предложение Относно  условията и реда за провеждане на публични търгове; 
13. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, 

собственост на Община Чупрене; 
14. Приемане на бюджета на Община Чупрене за 2021 година; 
15. Предложение за промяна в състава на Постоянна комисия по здравеопазване, 

социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание. 
16. Разни.  

 

Общинските съветници гласуваха дневния ред на редовно заседание №20 проведено на 
26.02.2021г. 

 
Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Дневния ред бе приет с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

Т. 1 от дневния ред: 

Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на 

кметове в рамките на действащата нормативна уредба на община Чупрене за 2021 год 

Г-н Велков даде думата на г-н Добричов за кратко разяснение настоящата точка. 

След направеното предложение от Кмета на Община Чупрене, г-н Велков отправи 
запитване към г-н Добричов, че заплатата на кмет на Община е увеличена с 20%, а на 
служителите на общинската администрация също ли са увеличени възнагражденията със 
същото процентно отношение. Ясен отговор не последва. 

Г-н Велков направи предложение заплатата на Кмет на община Чупене да възлиза 

на сумата от 1300 лв. (хиляда и тридесет лева). 
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Други предложения не бяха направени. 

Г-н Велков даде думата на Председателя на постоянната комисия по икономическо 
развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика на общински съвет – Чупрене. 

Г-н Адриан Маринов прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи 
предложението на Председателя на ОбС – Чупрене. 

Премина се към гласуване. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 6 (шест) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 3 (трима) съветника – г-жа Лена Суйкова, г-н Илиян Тонин, г-н Георги 

Йокин. 
Предложението бе прието с 6 (шест) гласа „ЗА“. 
 

РЕШЕНИЕ № 133 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет Община Чупрене: 

Определя размера на основана месечна заплата на кмета на Община Чупрене и 

кмет на кметство с. Горни Лом за 2021 год., съгласно разпоредбите на чл. 5 ал.16пт ПМС 

№67 от 14.04.2010 год. за заплатите на бюджетните организации и дейности, както 

следва: 

Основната месечна заплата на кмет на Община Чупрене за 2021гов. – 1300 лв 

(хиляда и триста лв.); 

Основната месечна заплата на кмет на кметство с. Горни Лом за 2021год. – 1320 

лв (хиляда и триста и двадесет лв.); 

 

Т. 2 от дневния ред: 

Предложение относно списък на длъжностните лица имащи право на 

транспортни разходи към Община Чупрене.  

Председателя на ОбС – Чупрене дава думата на г-н Анжело Добричов – вносител на 
предложението. 

Г-н Добричов представи с кратко резюме така представения списък . 

Запитване и други предложения не бяха направени. 

Г-н Велков даде думата на Председателя на постоянната комисия по икономическо 
развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика на общински съвет – Чупрене, 
относно становището на Комисията. 

Г-н Адриан Маринов прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи 
така предложения поименен списък.. 

Премина се към гласуване. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
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РЕШЕНИЕ № 134 

На основание на чл.37 от ПМС №408 от 23.12.2020 за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2021 год. Общински съвет одобрява и приема така 

предложения поименен списък на служителите на Община Чупрене имащи право на 

транспортни разходи към Община Чупрене за 2021 год. 

 

Т.3 от дневния ред:  

Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация на 

Община Чупрене. 

Председателя на ОбС – Чупрене дава думата на г-н Анжело Добричов – вносител на 
предложението. 

Г-н Добричов представи новата структура и численост на общинска администрация 
Чупрене. 

Г-н Илиян Тонин направи предложение за това в частта „Местни дейности“ позицията 
на „ДД по горско“ от 2,5 да бъде увеличена на 3 в един бъдещ период от време, с оглед на 
факта, че основната дейност на Община Чупрене е дърводобива. 

Запитване и други предложения не бяха направени. 

Г-н Велков изрично благодари на г-н Добричов за ново въведената структурна единица 
– звеното по чл.29а от ЗМСМА към ОбС и  даде думата на Председателя на постоянната 
комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика на 
общински съвет – Чупрене, относно становището на Комисията. 

Г-н Адриан Маринов прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи 
така предложения структура и численост на Общинска администрация – Чупрене. 

Премина се към гласуване. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 

РЕШЕНИЕ № 135 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и т.11от РМС №790 от 30.10.2020 год. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2021 год. Общински съвт Чупрене одобрява така 

направеното от г-н Анжело Добричов предложение за общата численост и структура 

на Общинската администрация на Община Чупрене – 35 (тридесет и пет) бр. и така 

напраеното предложение с допускане на чл.60, ал.1 от АПК поради неотножната 

необходимост от подпомагане на работата на Общинскии съвет – Чупрене, предвид 

определеното в структурата звено по чл.29а от ЗМСМА. 
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Т4. от дневния ред 

Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация. 

Предложение от г-н Иван Велков за допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация в чл.29  вносителят направи кратки разяснения по направеното предложение. 

По така направеното предложение не бяха отправени други предложения, както и не 
възникнаха дебати. 

Г-н Велков предостави думата на г-жа Радостина Ранчинска за Становище на 
Комисията по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по 
чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ. 

Г-жа Радостина Ранчинска прочете становището на Постоянната комисия, която 
единодушно подкрепи така направеното предложение за допълнение и изменение на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация. 

Общински съвет премина към гласуване. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 

РЕШЕНИЕ № 136 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене приема допълнение 

на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, както следва: 

„Чл.27.(1) Постоянните комисии се свикват на заседание 5 (пет) дни преди 

предсоящо, редовно засеадние от Председателя или по искане на една трета от 

членовете. При провеждане на извънредно заседание, комисиите заседават същия ден, 

един час преди началото на заседанието. 

Чл. 41 ал. 3 т. 1(б) за всяко участие в редовно заседание на комисия – за 

Председател 60(щестдесет) лв. и член – 50 (петдесет) лв.“. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допълва и изменя Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация с цел подобряване на организацията и работата на неговите Постоянни 
комисии. 

 

Т. 5 от дневния ред: 

Продажба на общински имот с Индетификатор 58671.43.8 – землище с. 

Протопопинци. 

Председателят на Заседанието предостави думата на вносителя на предложението – г-
н Анжело Добричов, който направи кратки разяснения. 

Г-н Велков благодари за разясненията и отбелязва, че така предложената цена е 
удовлетворяваща. 
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След липсата на други въпроси, предложения или дебати, г-н Велков предостави думата 
на член на Постоянна комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и евро фондове на Общински съвет – Чупрене. 

Г-н Маринов в качеството си на член на Постоянна комисия по земеделие и гори, 
общинска собственост, екология, евроинтеграция и евро фондове на Общински съвет – 
Чупрене, която е заседавала на 23.02.2021 год. по предварително предоставени материали. 

 
Общински съвет премина към гласуване. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 

РЕШЕНИЕ № 137 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС Общински съвет 

разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

частна общинска собственост : Поземлен имот с индетификатор 58671.43.8 (петдесет 

и осем хиляди шестстотин седемдесет и една точка, четиридесет и три, точка осем), с 

трайно пред значение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, НТП:НИВА, категория на 

земята: 5(пет), с площ на имота от 2819 кв. м. (две хиляди, осемстотин и деветнадесет 

кв.м), с адрес на поземления имот с. Протопопинци, местност ЛИВАГЕ, актуван а АОС 

1553, с начална тръжна цена 1763.00 лв (хиляда седемстотин шестдесет и три лева). 

Също така 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. 6 от дневния ред: 

Определяна позиция на община Чупрене и даване на мандат за начина на гласуване 

на представителя на община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД град 

Видин. 

Г-н Велков прочете точка шеста от дневния ред и като вносител на предложението 
направи кратки разяснения относно него. 

По така направеното предложение от Председателя на ОбС – Чупрене не бяха 
отправени запитвания, възражения или други предложения. 

Г-н Велков предостави думата на г-жа Радостина Ранчинска за Становище на 
Комисията по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по 
чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ. 

Г-жа Радостина Ранчинска прочете становището на Постоянната комисия, която 
единодушно подкрепи така направеното предложение. 

Общински съвет премина към гласуване по съответната точка. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 8 (осем) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 1(един)  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 8 (шест) гласа „ЗА“. 
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РЕШЕНИЕ № 138 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198а, ал.5 от Закон за 

водите Общински съвет Чупрене възлага на представителя на Община Чупрене в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Видин – Анжело Цветанов Добричов – 

Кмет на Община Чупрене, да изрази позицията на Община Чупрене по предварително 

обявения дневен ред в писмо на Областния управител на област Видин №АС0104-8от 

26.01.2021год и му дава мандат да гласува както следва: 

По т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин 

за приемане на отчет за дейността на Асоциацията за 2020 год., на основание чл. 198в, 

ал. 4., т. 10 от Закона за водите.  

Да подкрепи вземането на решение, като гласува със “ЗА“. 

По т.3 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин 

за приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията за 2020 год. 

Да подкрепи вземането на решение, като гласува със “ЗА“. 

По т.4 от дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2020 год. 

на основание чл.26 от ПОДАВиК. 

Да подкрепи вземането на решение, като гласува със “ЗА“. 

По т.5 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин 

за приемане на бюджет на Асоциацията за 2021 год. на основание чл. 198в, ал. 4., т. 9 от 

Закона за водите.  

Да подкрепи вземането на решение, като гласува със “ЗА“. 

По т.6 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Видин 

за одобряване на Подробна инвестиционна програма на ВиК  - Видин за 2021 год. на 

основание на чл.33а от ПОДАВиК.  

Да подкрепи вземането на решение, като гласува със “ЗА“. 

 
Т. 7 от дневния ред: 

Годишен план за паша на община Чупрене за 2021г.. 

По настоящата точка от дневния ред г-н Велков предостави думата на вложителя на 
предложението за гласуване на годишния план за паша на територията на община Чупрене – 
г-н Анжело Добричов. 

Г-н Добричов направи кратно резюме на своето предложение. 
Г-н Илиян Тонин даде своя „ОТВОД ЗА ГЛАУВАНЕ“ по настоящата т. 7 от дневния 

ред. 
Г-н Богомил Станков даде своя „ОТВОД ЗА ГЛАУВАНЕ“ по настоящата т. 7 от 

дневния ред. 
Г-н Адриян Маринов даде своя „ОТВОД ЗА ГЛАУВАНЕ“ по настоящата т. 7 от 

дневния ред. 
Г-н Велков предостави думата на г-н Адриан Маринов, в качеството му на член на 

Постоянна комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и 
евро фондове на Общински съвет – Чупрене. 

Г- Маринов прочете становището на Постоянната комисия по земеделие и гори, 
общинска собственост, екология, евроинтеграция и евро фондове на Общински съвет – 
Чупрене, като с него подкрепиха така представеното от г-н Анжело Добричов предложение за 
годишния план за паша на територията на Община Чупрене за 2021 год. 
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Общински съвет премина към гласуване по съответната точка. 

Гласували  6 (шест) съветника: 
„ЗА” - 6 (шест) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 6 (шест) гласа „ЗА“. 

 
РЕШЕНИЕ № 139 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 37о, ал.1 от Закон за собствеността 

и ползването на земеделските земи Общински съвет Чупрене приема план за паша на 

територията на Община Чупрене за 2021 год. и определя задълженията и правилата за 

ползване и поддържането на имотите за общо и индивидуално ползване от общината и 

от ползвателите. 

 

Т. 8 от дневния ред: 

Приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето 2020  год. и 
Общинска програма за закрила на детето 2021 год. на Община Чупрене. 

Г-н Велков изчита настоящата точка от дневния ред и констатира, че поради липса на 
становище на Постоянна комисия по здравеопазване, социални дейности, образование, 
култура, спорт, туризъм и вероизповедание настоящата точка не подлежи на обсъждане и 
съответно на гласуване. 

 
Т. 9 от дневния ред: 

Откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост –

товарен автомобил-фургон (бракуван). 

Председателят на Заседанието предоставя думата на вложителя на предложението – г-
н Анжело Добричов, който прави кратки разяснения. 

Г-н Велков благодари за резюмето  
След липсата на други въпроси, предложения или дебати, г-н Велков предоставя думата 

на Председателя на Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика на общински съвет – Чупрене. 

Г-н Маринов в качеството му на член на Постоянна комисия по земеделие и гори, 
общинска собственост, екология, евроинтеграция и евро фондове на Общински съвет – 
Чупрене., която е заседавала на 23.03.2021 год. по предварително предоставени материали 
прочете становището на комисията. 

Общински съвет премина към гласуване. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
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РЕШЕНИЕ № 140 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.2, ал.1 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с 

явно наддаване на Товарен автомобил – фургон (бракуван) „УАЗ 37406“, година на 

първоначална регистрация 1994г., с регистрационен номер ВН 0027 ВН, рама№Р0237244, 

двигател №31110537, с начална тръжна цена 321.00лв с ДДС (триста двадесет и един 

лева), като също така делегира права на Кмета на община Чупрене за провеждане на 

публичен търг при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество.  

 

Т. 10 от дневния ред: 

Продажба на общински имот с индетификатор 2242.106.61, с адрес с. Долни Лом. 
Председателят на Заседанието предостави думата на вносителя на предложението – г-

н Анжело Добричов, който направи кратки разяснения. 
Г-н Велков благодари за разясненията. 
След липсата на други въпроси, предложения или дебати, г-н Велков предостави думата 

на член на Постоянна комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и евро фондове на Общински съвет – Чупрене. 

Г-н Маринов в качеството си на член на горецитираната Комисия прочете 
положителното становище на комисията, която е заседавала на 23.02.2021 год. по 
предварително предоставени материали. 

 
Общински съвет премина към гласуване. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 141 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС Общински съвет 

разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

частна общинска собственост : Поземлен имот с индетификатор 2242.106.61 (две 

хиляди, двеста, четиридесет и две точка сто и шест, точка шестдесет и едно ), с 

трайно пред значение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, НТП:НИВА, категория на 

земята: 8(осма), с площ на имота от 3001кв. м. (три хиляди и един кв.м), с адрес на 

поземления имот с. Долни Лом, местност КАЗАНА, актуван а АОС 1554, с начална 

тръжна цена 1395.00 лв (хиляда триста, деветдесет и пет лева). 

Също така 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. 
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Т. 11 от дневния ред: 

Ново разглеждане на върнато решение №129, взето с протокол № 19 от 28.01.2021 

год, съгласно Заповед №РД-25-7 от 10.02.2021 на Областен Управител на област Видин. 

Председателят на Заседанието предостави думата на вносителя на предложението – г-
н Анжело Добричов, който направи кратки разяснения относно настоящата точка от дневния 
ред. 

Г-н Велков благодари за разясненията и след липсата на други въпроси, предложения 
или дебати, Г-н Велков предостави думата на г-жа Радостина Ранчинска за Становище на 
Комисията по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по 
чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ. 

Г-жа Радостина Ранчинска прочете становището на Постоянната комисия, която 
единодушно подкрепи така направеното предложение. 

Общински съвет премина към гласуване по съответната точка. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 142 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал.2 от ЗМДТ 

Общински съвет Чупрене одобрява План-сметката за определяне на разходите за 

дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации 

и съоръжения за третирането им, третирането на битови отпадъци в съоръжения и 

инсталации, поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, паркови 

площи и другите територии от населените места в общината, предзначени за 

обществено ползване, за обезпеченият по чл. 60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО. 

 
Т. 12 от дневния ред: 

Предложение Относно  условията и реда за провеждане на публични търгове. 

Г-н Велков прочете настоящата точка от дневния ред и като вложител на 
предложението направи разяснения. 

Г-жа Ранчинска даде своя отвод. 
Г-н Велков прие „Отвода“ на г-жа Ранчинска и направи ново предложение -  г-н Цветан 

Николов като участник в комисията по провеждане на търгове и конкурси по реда на 
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С 
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ. 

Предостави се думата на г-жа Радостина Ранчинска за становище. 
Г-жа Радостина Ранчинска в качеството си на Председател на Комисията по законност, 

обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72, ал.1, т.3 от 
ЗПКОНПИ изчете становището подкрепящо така направеното предложение. 

Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 8 (осем) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 1 (един) – г-н Цветан Николов; 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 8 (осем) гласа „ЗА“. 
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РЕШЕНИЕ № 143 

На основание чл.21, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 74. /1/ от , ал.2 от НАРЕДБА 

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, определя Цветан Ангелов Николов – Общински 

съветник, който да участва в комисията по провеждане на търгове и конкурси по реда 

на глава десета от Наредбата. 

 

Т. 14 от дневния ред: 

Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, 

собственост на Община Чупрене. 

Г-н Велков прочете настоящата точка от дневния ред и предостави думата на г-н 
Анжело Добричов – вносител на предложението. 

Кмет на Община Чупрене направи кратки разяснения по предложението. 
Г-н Велков благодари и предостави думата на присъстващите Общински съветници. 

Поради липсата на запитвания, други предложение и дебати бе предоставена думата за 
становище на Постоянна комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и евро фондове на Общински съвет – Чупрене. 

Г-н Маринов, в качеството си на член на горецитираната Комисия прочете 
становището, подкрепящо така направеното предложение. 

Премина се към гласуване. 
Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 9 (девет) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0  
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението бе прието с 9 (девет) гласа „ЗА“. 

 
РЕШЕНИЕ № 144 

Общински съвет – Чупрене приема годишен план за ползване на дървесина от 

горските територии, собственост на Община Чупрене за 2021 година в размер на 3633 м3 

лежаща маса. 

На основание чл. 21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.112,ал.1,т.1 от ЗГ, чл.23, ал. 3 и ал.4 

от Наредба за управление на общинските горски територии – собственост на Община 

Чупрене, чл.5, ал.3 вр, с ал. 1, т.1, чл.49, ал. 2, във вр. С ал.1, т.1 от Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползване на дървесината и недървестни горски продукти. Се 

взема решение за провеждане на търг с ясно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен при условията и реда на Глава трета, Раздел I от Наредба за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползване на дървесината и недървестни горски продукти от Общински 

горски фонд в обект №21001 в землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене. 

Възлага на кмета на община Чупрене да организира провеждането на търга с явно 

наддаване и да издаде заповед по чл. 55, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост 

и за ползване на дървесината и недървестни горски продукти съобразно посочените 

условия. 
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Т. 14 от дневния ред: 

Приемане на бюджета на Община Чупрене за 2021 година. 

Г-н Велков прочете настоящата точка от дневния ред и предостави думата на г-н 
Анжело Добричов – вносител на предложението за разглеждане на Бюджет на Община 
Чупрене за 2021г.  

Кмет на Община Чупрене направи кратки разяснения на бюджета и подчерта, че г-жа 
Румяна Петрова – Главен счетоводител на Община Чупрене е в залата и би могла да направи 
конкретни разяснения при евентуално възникнали въпроси. 

Г-н Велков благодари и отправи апел за въпроси и предложения. 
След като не бяха отправени запитвания г-н Велков направи няколко запитвания 

относно проекто-бюджета и те бяха: 
Защо все още няма доказателства за заложените суми да се изплащат от Капиталовите 

разходи за стари задължения 
Защо не са заложени по 40000лв. (четиридесет хиляди лева) за кметство Чупрене и 

Горни Лом и по 9000лв. (девет хиляди лева) за всяко едно от другите малки населени места, 
които да бъдат разходени по усмотрение на кметовете и кметските наместници за 
облагородяване на населените места. 

Г-н Велков направи предложение проекто – бюджет на Община Чупрене за 2021г, да 
бъде разгледан на следващо Заседание на Общински съвет Чупрене през месец Март 2021г.с 
направените корекции. 

Други предложения не бяха направени. 
Г-н Велков даде думата на Адрияна Маринов - Председател на постоянната комисия по 

икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика на общински съвет 
– Чупрене. 

Г-н Маринов прочете становище на Постоянната комисия. 
Премина се към гласуване на предложението проекто – бюджет на Община Чупрене за 

2021г, да бъде разгледан на следващо Заседание на Общински съвет Чупрене през месец Март 
2021г.с направените корекции. 

 
Гласували  9 (девет) съветника: 
„ЗА” - 6 (шест) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 2 (двама) -  Илиян Тонин и Георги Йокин. 
„ПРОТИВ” – 1 един – Лена Суйкова 
Предложението бе прието с 6 (шест) гласа „ЗА“. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 145 

Проекто – бюджет на Община Чупрене за 2021г да се върне за съответните 

корекции и да депозиран в деловодството на Общински съвет – Чупрене за разглеждане 

на следващо Заседание на Общински съвет Чупрене през месец Март 2021г.. 

 
Т. 15 от дневния ред: 

Предложение за промяна в състава на Постоянна комисия по здравеопазване, 

социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание. 

Г-н Велков прочете последната от заложените за заседанието точка от дневния ред и 
направи кратки разяснение относно направеното предложение, като изрично подчерта, че 
замяната е временна с цел по ефективна работа на ОбС – Чупрене. 

Предложения и въпроси не възникнаха. 
Г-н Велков предостави думата на г-жа Ранчинска за становище. 
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Г-жа Радостина Ранчинска в качеството си на Председател на Комисията по 
законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72, ал.1, т.3 
от ЗПКОНПИ изчете становището подкрепящо така направеното предложение. 

Г-н Богомил Станков даде соя „Отвод“ за гласуване. по съответна точка. 
Г-н Валери Белясин също даде соя „Отвод“ за гласуване по съответна точка . 
 
Премина се към гласуване. 
Гласували  7 (седем) съветника: 
„ЗА” - 7 (седем) гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 (двама) 
„ПРОТИВ”  -0  

Предложението бе прието с 6 (шест) гласа „ЗА“. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 146 

1.Освобождава Даньо Милков Антов като Председател на Комисията по 

здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и 

вероизповедание; 

2. Избира Богомил Данчов Станков за Председател на Комисията по 

здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и 

вероизповедание; 

3. Освобождава Велислава Миленова Въчлинова като Член на Комисията по 

здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и 

вероизповедание; 

4. Избира Валери Милчов Белясин за Член на Комисията по здравеопазване и 

социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание. 

 

 
 

Т. 16 от дневния ред: Разни. 

Г-н Велков запозна присъстващите общински съветници с депозирано писмо в 
деловодството на ОбС – Чупрене, което е препратено от Общинска администрация  - Чупрене, 
в което е направена подписка срещу предложението за допълнение и изменение в Правилника 
за организация и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация. Велков беше категоричен в изказването си 
, че след влизане на сила промените, които бяха гласувани на настоящото заседание работата 
ще бъде подобрена. 

Председателя на ОбС – Чупрене отправи запитване към Кмета на Община Чупрене 
относно това, че от училищата на територията на общината се изкарва скрап и не би ли било 
по-редно да се разгледа в заседание на ОбС. Добричов отговори, че това са „боклуци“ и така 
влизат дребни суми в касата. За всяко нещо има съответния документ. 

Г-н Добричов запозна общинските съветници с направено устно запитване от фирма за 
наемане на верижния трактор, собственост на Общината за период от4-5 месеца, за 100  лв. 
(сто) на ден. След кратки дебати общинските съветници излязоха единодушно със 
становището да се депозира официално запитване или оферта и ще се произнесат по казуса. 

Лина Петкова – гражданка присъстваща на настоящото заседание на ОбС – Чупрене 
помоли да бъде прочетено решението на точка първа от дневния ред на заседанието. Г-н 
Велков учтиво откликна на апела и отново прочете решението. 
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След кратки дебати между присъстващи граждани за заседанието г-н Велков направи 
апел да се протоколира и в бъдеще да се спазва: 

1. Предварителния дневен ред на предстоящо заседание да бъде предоставен в 
няколко екземпляра в местните магазини на територията на общината. 

2. Предварителния дневен ред на предстоящо заседание да бъде предоставен и на 
кметските наместници на населените места на територията на общината. 

Г-н Велков също така настоя да бъде вписано и това за следващото заседание да бъде 
подсигурен безжичен микрофон по възможност. 

След напарено запитване от гражданка, присъстваща на заседанието от коя 
политическа партия са общинските съветници, които бяха подменени в последната 
точка от дневния ред, г-н Велков обясни отново, че тази мярка е временна и се налага с 
цел ефективната работа на Комисиите и Общинския съвет. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.07 часа. 

 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков / 


