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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 
 
 

П Р О Т О К О Л  
№12 

 
 

Днес 26.06.2020 год. от 09.30 часа в големия салон на читалище „Христо Ботев“, 
с.Чупрене се проведе редовно заседание на Общински съвет - Чупрене. 

В заседанието взеха участие 10 общински съветници. По уважителни причини 
отсъства г-н Валери Белясин. 

На заседанието присъстват: кметът и зам.-кметът на общината, кмет на кметство 
Горни Лом, кметски наместници на селата Върбово, Търговище, Репляна, Средогрив и 
Долни Лом, главният счетоводител на общината, граждани. 

Заседанието е ръководено от Иван Весков Велков – председател на Общински съвет 
Чупрене, който откри заседанието. 

Председателят на ОбС - г-н Велков прочете точките от дневния ред и предложи на 
съветниците да гласуват приемането им. 

Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА“. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Предложение за актуализация на Наредба за условията и реда за управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на община Чупрене. 
2. Предложение за приемане на Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Чупрене. 
3. Предложение за отмяна на Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имуществопна община Чупрене. 
4. Предложение за приемане на нова Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имуществопна община Чупрене. 
5. Предложение за приемане на Стратегията за управление на общинската собственост 

за мандат 2019-2023г. на община Чупрене. 
6. Предложение за отмяна на Решение №65, взето с Протокол №10/29.05.2020г. на 

заседание на ОбС, поради допусната явна техническа грешка, по целесъобразност. 
7. Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост товарен 

автомобил /фургон/ УАЗ 37406, с регистрационен номер ВН 0027 ВН. 
8. Предложение за отмяна на Решение №12, взето с Протокол №10/29.05.2020г. на 

заседание на ОбС и приемане на решение за продажба на стояща маса дървесина на корен от 
общински горски фонд в отдели 87“в“, 87“з“ и 88“н“, землище на с.Горни Лом, община 
Чупрене. 

9. Предложение за определяне на представител на община Чупрене в Общото 
събрание на МИГ „Западна Стара планина – Копрен-Миджур“. 

10. Предложение за приемане на актуализацията на Наредба за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на община Чупрене. 

11. Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от 
Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинския дълг за 2019г. на община 
Чупрене. 
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12. Предложение за одобряване на подробен устройствен план ПУП - ПП за обект: 
„Съществуващ водопровод от деривация ф 1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 
16571.285.861) до УПИ III – 998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни 
вещества, кв.1, м.„Коло“ (ПИ с идентификатор 16571.1.998) и съществуващ напорен водоем 
с обем 220 куб.м, находящ се в поземлен имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по 
КККРза неурбанизираната територия на землището на с.Горни Лом, общ.Чупрене, 
обл.Видин“. 

13. Предложение за създаване на самостоятелно звено за осигуряване дейността на 
Общински съвет Чупрене с включване в числеността на Общинска администрация при 
Община Чупрене длъжността „технически сътрудник“ – 1 щатна бройка. За осигуряване на 
правна помощ и консултиране – 1бр. по граждански договор. 

14. Предложение за предоставяне на финансова помощ на Сдружение „МИГ – 
Западна Стара планина – Копрен-Миджур“  

15. Разни 
 

Р Е Ш Е Н И Я:  
 

Т. 1 от дневния ред: 
Предложение за актуализация на Наредба заусловията и реда за управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене. 
Г-н Велков даде думата на г-н Добричов за кратко разяснение по т.1, който запозна 

присъстващите с необходимостта някои от актовете на ОбС Чупрене да бъдат актуализирани, 
по препоръка на одитиращия орган. 

Питания и дебати няма. 
Становището на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава Вълчинова. 
Гласували 10 съветника: 

„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №72 
”На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общинският съвет допълва Наредба 

за,условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община 
Чупрене, с нов член 40а: 

„Чл.40а. Свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се 
граждани по чл.43 и чл.45 от ЗОС, се отдават под наем по пазарни цени, определени с 
решение на ОбС и след провеждане на търг.” 

МОТИВИ: Допълнението на Наредба за условията и реда за управление и 
разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене е в съответствие със Закона 
за общинската собственост и в изпълнение на указанията на екипа, извършил одит на община 
Чупрене.” 

Т. 2 от дневния ред: 

Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Чупрене. Г-н Добричов, вносител на 
предложението, обясни на присъстващите, че Програмата е изработена в съответствие с 
нормативните актове и изискванията на закона. Той каза, че община Чупрене няма приют за 
безстопанствени кучета, а тези във Видин и Монтана приемат животни само от техните 
общини. Като цяло кастрирането и обезпаразитяването са мерки, които не решават проблема 
особено що се касае за агресивни кучета. Г-н Велков се включи с допълнение като призова 
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кметските наместници да разговарят със собствениците не кучета, които ги пускат да се 
разхождат свободно, ако може да ги водят на повод и да ги предупредят за евентуални 
санкции. Дори само на 10% да има успех това начинание пак ще е някакво решение на 
проблема. Той изяви готовност да съдейства при воденето на разговори с недобросъвестни 
собственици и убеждаването им да спрат да пускат животните си по улиците. 

Г-н Илиян Тонин попита дали има механизъм, по който да се съставят актове на 
нарушителите. 

Г-н Добричов отговори, че по принцип има и то е когато кучето се идентифицира, но 
повечето кучета нямат чипове и не може да се установи със сигурност кой е собственика, за 
да му се състави глоба. 

Г-н Даньо Антов също взе отношение и предложи, като се извършва кастрация да се 
прави едновременно и регистрация на животните. Ако кучето няма собственик то и от 
организациите за защита на животните няма да имат претенции, ако нещо се случи с него – 
например при сблъсък с кола или нерегламентираното му умъртвяване. Да се предприемат 
стъпки за сключване на договор с вентеринар за извършване на кастрация. 

Г-н Добричов отговори, че са водени разговори с трима ветеринарни лекари, но нито 
един до сега не се е съгласил да извърши кастрация и обезпаразитяване в общината. А тези 
манипулации могат да се предприемат само от лицензирани ветеринари. 

Няма повече питания и дебати. 
Становището на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава Вълчинова. 
Гласували 10 съветника: 

„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №73 

„На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на 
животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общинският съвет приема 
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Чупрене. 

Мотиви за приемане на Програма за овладяване на  популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Чупрене: 

1. Причини, които налагат приемането: 
Приемането на Програмата е във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.40, ал.3 от 

Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВМД). 

През последните години се наблюдава значително нарастване броя на 
безстопанствените кучета на територията на община Чупрене. Това води до рискове за 
здравето на гражданите, свързани с паразитни /инвазионни/, гъбични и инфекционни 
заболявания, преносители на които са безстопанстените кучета. Увеличаване на техния брой 
създава дискомфорт на населението, замърсяване на околната среда, икономическа 
неефективност и социално напрежение. Ето защо е необходимо да се регулира популацията 
на безстопанствените кучета, да се запознаят гражданите с начините и методите за 
осиновяването им, както и спазване на законовите изисквания при отглеждане на домашен 
любимец. 

2. Целите, които се поставят: 
Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета урежда 

реда и условията за осъществяване на дейността относно тяхното залавяне, извършване на 
ветеринарно-медицински манипулации – кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране против 
бяс, трайна маркировка и връщане на местообитанията им. 
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3. Финансови и други средства, необходими за приемането и прилагането на 
новата наредба: 

За прилагането на Програмата не са необходими допълнителни финансови средства. 
4. Очаквани резултати от прилагането: 
Изпълнението на мерките, заложени в настоящата Програма ще доведе до 

контролиране популацията на безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на 
хората, безопасността на гражданите и чистота на градската среда. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 
България: 

Програмата не противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй като става въпрос 
за приемане на подзаконов нормативен акт, регламентиращ обществените отношения на 
територията на община Чупрене, като компетентността за приемането е регламентирана в 
нормативни актове от по-висша степен. 

Т. 3 от дневния ред: 

Предложение за отмяна на Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Чупрене. Г-н Добричов накратко запозна 
присъстващите с необходимостта за отмяна на наредбата. 

Няма питания и дебати по внесеното предложение. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава 
Вълчинова. 

Гласували 10 съветника: 

„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №74 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене отменя Наредбата за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 
Чупрене, приета с Решение №233 от Протокол №24 от 01.04.2010г. на Общински съвет 
Чупрене, по целесъобразност.” 

МОТИВИ: По препоръка на екипа, извършил одит на Община Чупрене, е 
необходимо отмяна на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на община Чупрене, приета с Решение №233 от 01.04.2010 год., поради 
несъответствие със Закона за общинската собственост и непълно описани процедури по 
изпълнението на видовете дейности, свързани с управлението на общинското имущество. 

Т. 4 от дневния ред: 

Предложение за приемане на нова Наредба за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Чупрене. Г-н Добричов направи обосновка 
за необходимостта от приемане на нова наредба. 

Няма питания и дебати по предложението. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава 
Вълчинова. 

Гласували 10 съветника: 

„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 
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Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №75 

„На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.2 от Закона за общинската 
собственост, Общинския съвет приема Наредба за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Чупрене.  

МОТИВИЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРЕДОБИВАНЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА 
ЧУПРЕНЕ 

І. Причини за приемането – изпълнение на законово изискване – чл.8, ал.2 от Закона 
за общинската собственост. Съществуващата наредба е променяна многократно при поява на 
казуси, които не са уредени от нея, но не са обхванати всички препратки от ЗОС. 

ІІ. Цели, които се поставят – Регламентиране на отношенията между общината и 
гражданите, разписване на точни процедури по придобиване, управление и разпореждане на 
общинската собственост. Постигане на абсолютна яснота и прозрачност при провеждане на 
публичните търгове и публично оповестените конкурси и обхващане на всички възможни 
случаи при провеждането им. 

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 
– не са необходими финансови средства за публикуване на наредбата. 

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 
такива: Яснота и прозрачност на процедурите. Ускоряването им във времето и реализиране 
на поставените цели в годишната програма и Стратегията за управление на общинската 
собственост. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 
България: 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на 
целите, поставени с предлаганата наредба. Настоящата Наредба е подзаконов нормативен акт 
и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с 
тези на европейското законодателство.  

Т. 5 от дневния ред: 

Предложение за приемане на Стратегията за управление на общинската собственост 
за мандат 2019-2023 год. на община Чупрене. 

Вносител е кмета на община Чупрене г-н Анжело Добричов. 
Има питания по предложението. 
Г-н Богомил Станков попита как се осъществява стопанисването на общински имоти, 

след като е факт, че има нерегламентирано заградени такива във Върбово и при Фалковец и 
се ползват без всякакво правно основание от хора, които не са от нашата община. 

Г-н Анжело Добричов отговори, че вече е ясно кой е заградил упоменатите общински 
територии и е проведен разговор за изясняване на отношенията. Има уговорка за среща и 
съответно регламентиране на начина на ползване. 

Няма повече питания. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава 
Вълчинова. 

Гласували 10 съветника: 

„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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РЕШЕНИЕ №76 

„На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за 
общинската собственост, Общинският съвет приема Стратегия за управление на общинската 
собственост за срока на мандат 2019-2023 год. 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2019-2023 ГОД. НА ОБЩИНА 
ЧУПРЕНЕ 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 
Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, по 

предложение на кмета на общината, Общинския съвет приема Стратигя зя управление на 
общинската собственост за срока на мандата. 

2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 
С приемане на Стратегията за управление на общинската собственост за срока на 

мандата в Община Чупрене, се определя политиката за развитието на общинската 
собственост – основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 
разпореждане с общинската собственост, основните характеристики на видовете имоти, 
формулирана е визията за развитието и управлението на общинската собственост и са 
набелязани приоритетите за постигане на стратегическите цели на общината. 

3.Очаквани резултати от приемането на Стратегията: 
С приемането на Стратегията се постига законност, яснота и прозрачност при 

управлението на общинската собственост. 
4.Финансови средства необходими за прилагането на Стратегията: 
За прилагане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на 

мандат 2019-2023 год. не са необходими финансови и други средства. 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България: 
Предлаганата Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 

2019-2023 год. е с правно основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 от Закона за 
общинската собственост и е в съответствие с разпоредбите на националното законодателство 
и не е в противоречие с европейското законодателство.  

Т.6 от дневния ред: 

Предложение за отмяна на Решение №65, взето с Протокол №10/29.05.2020г. на 
заседание на ОбС, поради допусната явна техническа грешка, по целесъобразност, внесено 
от г-н Анжело Добричов. 

Няма питания. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава 
Вълчинова. 

Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов           „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                 „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                  „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
 Даньо Милков Антов   „ЗА” 
 Иван Весков Велков                     „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                 „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова              „ЗА” 
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 Радостина Александрова Ранчинска     „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №77 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене отменя Решение 
№65, взето с Протокол №10 от 29.05.2020 год., поради допусната явна техническа грешка, по 
целесъобразност. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене отменя Решение №65, взето с Протокол №10 
от 29.05.2020 год., по целесъобразност, поради допусната явна техническа грешка по 
внесената документация за бракуване на лек автомобил, общинска собственост - УАЗ 452 В, 
с регистрационен номер ВН 1023 ВН. 

Т. 7 от дневния ред: 

Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост, товарен 
автомобил /фургон/ УАЗ 37406, с регистрационен номер ВН 0027 ВН. Вносител на 
предложението е кметът на община Чупрене. 

Няма питания. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава 
Вълчинова. 

Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков  „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин  „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
 Даньо Милков Антов  „ЗА” 
 Иван Весков Велков  „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин  „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова  „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №78 

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.36, ал.2, т.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава да бъде бракуван по 
реда на Закона за счетоводство, като негоден за употреба и предаден за скрап МПС, 
собственост на Община Чупрене, както следва: 
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Товарен автомобил (фургон) „УАЗ 37406”, година на първоначална регистрация 
1994г., с регистрационен номер ВН 0027 ВН, рама №P0237244, двигател №31110537. 

Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички определени действия в 
изпълнение на горното решение.” 

Т.8 от дневния ред: 

Предложение за отмяна на Решение №12, взето с Протокол №10/29.05.2020г. на 
заседание на ОбС и приемане на решение за продажба на стояща маса дървесина на корен от 
общински горски фонд в отдели 87“в“, 87“з“ и 88“н“, землище на с.Горни Лом, община 
Чупрене. Вносител – кмет на община Чупрене.  

Г-н Добричов запозна общинските съветници с важността на предложението и помоли 
за положително гласуване. 

Няма дебати. 
Становището за решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове бе прочетено от председателя й г-жа Велислава 
Вълчинова. 

Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
 Даньо Милков Антов „ЗА” 
 Иван Весков Велков „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №79 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, 
ал.4, във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 
в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, Общински съвет Чупрене: 

1. Да измени точка 1 от Решение №12, взето с протокол №4/20.12.2019г., както 
следва: 

От годишния план за 2020 г. да се изключат следните отдели: 
Отдел/подотдел Землище Ползване,лежаща 

маса 
м3 

 
ЕСД 

 
ССД 

 
ДСД 

 
Дърва 

87/в Г.Лом 1030 510 70 0 450 
87/з  590 300 40 0 250 
88/н  35 15 5 0 15 

Общо  1655 825 115 0 715 
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В годишния план да се включат следните отдели: 

Отдел/подотдел Землище Ползване,лежаща 
маса 
м3 

 
ЕСД 

 
ССД 

 
ДСД 

 
Дърва 

87/в Г.Лом 1232 1016  23 193 
87/з  706 599  20 87 
88/н  39 33       6 
Общо   1977 1648      43 286 

Мотиви: Изключените и включените насаждения в годишния план са високостъблени 
букови насаждения с предвидени по горскостопански план възобновителни сечи. 
Комплектовани са в годишния план за 2020 г. по предвидената кубатура за сеч и очакваеми 
сортименти по горскостопанския план на Община Чупрене. Поради разлика в диаметъра на 
насажденията по ГСП и на терен, има разлика в предвидената за сеч и маркирана на терен 
кубатура, както и в разпределението по сортименти. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.23, 
ал.3 и ал.4 от Наредба за управлението на общинските горски територии - собственост на 
Община Чупрене, чл.5, ал.3 във вр. с ал.1, т.1, чл.49, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от 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. 

Предлагам Общински съвет - Чупрене да вземе решение за провеждане на търг с явно 
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 ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти от Общински горски фонд в обект №20001 в землището на с.Горни Лом, 
Община Чупрене и прогнозни количества, вид дървесина и начална цена, както следва: 

 
отдел дървесен 

вид 
сортимент м3 цена лв. стойност 

87/в бук Трупи за бичене над 30 см     993              90        89370 
  Трупи за бичене 18-29 см       23              80          1840 
  ДСД технологична 

дървесина 
      23              37            851 

  Дърва ОЗМ       93              48          4464 
  Дърва за огрев     100              39          3900 

Всичко 87/в     1232       100425 
87/з бук Трупи за бичене над 30 см     587              90        52830 
  Трупи за бичене 18-29 см       12              80            960 
  ДСД технологична 

дървесина 
      20              37            740 

  Дърва ОЗМ       37              48          1776 
  Дърва за огрев       50              39          1950 
Всичко 87/з       706         58256 
88/н бук Трупи за бичене над 30 см       33              90          2970 
  Дърва за огрев         6              39            234 
Всичко 88/н         39           3204 
  Всичко за обект №20001   1977       161885 

 
Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика между действително 

добитата дървесина и посочените в документацията, заплащането се извършва по 
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предложената от участника цена за 1 м3 за действително добитите количества категории и 
асортименти дърва. 

3. 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 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти съобразно посочените по-горе 
условия. 

Мотиви: Насажденията, предложени за отдаване са предвидени за провеждане на 
възобновителна сеч. Предложеният вид на тръжна процедура, както и началните цени на 
продажба са съобразени с достигнатите цени при продажба на стояща дървесина на 
територията на РДГ Берковица през 2019 г. 

Т. 9 от дневния ред: 

Предложение за определяне на представител на община Чупрене в Общото събрание 
на МИГ „Западна Стара планина – Копрен-Миджур“. Вносителят на предложението – г-н 
Добричов даде думата на зам.-кмета на общината за повече информация и разяснения. 

Г-жа Мария Тодорова, заместник-кмет на община Чупрене, запозна общинските 
съветници с необходимостта от общински представител в МИГ „Западна Стара планина – 
Копрен-Миджур“, тъй като до края на програмния период има шанс общината да участва в 
проект и да се усвоят средства по него. До момента представител за Чупрене е бил г-н Ваньо 
Костин, но той писмено е депозирал отказа си. 

Няма дебати и въпроси. 
Становището на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Вълчинова – председател. 
Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
 Даньо Милков Антов „ЗА” 
 Иван Весков Велков „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №80 

„На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Чупрене определя за свой 
представител в Общото събрание на МИГ „Западна Стара планина – Копрен-Миджур” 
МАРИЯ ЦЕЦКОВА ТОДОРОВА – заместник–кмет на Община Чупрене.” 

Т.10 от дневния ред: 



11 

 

Предложение за приемане на актуализацията на Наредба за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на община Чупрене. 
Вносител – кмета на община Чупрене. 

Г-н Добричов уведоми общинските съветници, че актуализацията се налага чисто 
технически, поради изменения на по-висшите нормативни актове. 

Няма дебати и питания. 
Становището за решение на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика прочете г-н Адриан Маринов – председател. 
Гласували 10 съветника: 

„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №81 

„На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.82 ал.1 от Закона за публичните 
финанси, Общинският съвет приема актуализацията на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене, 
както следва: 

1. Чл.18, ал.1 се изменя така: „В срока указан от Министерство на финансите, кметът 
на общината открива Процедурата по съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и проекта за бюджет на общината за следващата 
година.”; 

2. В Чл.18, ал.2 думите „средствата за масова информация и/или” се заличават.” 
3. Чл.20, ал.2 се изменя така: ”Кметът на общината представя проекта на бюджет за 

следващата година за публично обсъждане от местната общност в срока, определен по реда 
на чл.84 ал.4 от ЗПФ.” 

4. Чл.33, ал.4 се отменя.; 
5. Чл.34 става чл.34, ал.1 и се създават нови алинеи: 
(2). Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако 

общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в 
съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2. 

(3). Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или 
поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по 
бюджета на общината приходи не се изпълняват. 

(4). Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на 
годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако 
наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от 
отчетените разходи. 

6. Чл.35, ал.1 и ал.2 се изменят така: 
(1) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са 

усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през 
следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в 
срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 

(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл.52, ал.1, т.1, 
букви "а" – "в" не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите 
бюджетни години.  

7. Чл.37, ал.2 се изменя така: 
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/2/. Председателите на читалищните настоятелства представят в общината  годишен 
отчет за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на субсидия от 
общинския бюджет, в срок до 30 март на следващата бюджетна година. 

8. Чл.42, ал.1 се допълва с думите в края на изречението: 
„в срок да 31 август на следващата бюджетна година.”; 
9. В чл.42, ал.4 думите „31 декември” се заменят с думите „30 септември” 
МОТИВИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 
СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ    

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 
Причините за актуализация на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене са 
продиктувани от измененията на Закона за публичните финанси.  

2. Цели които се поставят с предлагания проект на Наредба: 
Целта на актуализираната Наредба е тя да е в съответствие с нормативният акт от по-

висока степен.  
3. Очаквани резултати от приемането на предлаганата актуализация  
Очакваният резултат е привеждане в съответствие на Наредбата с  нормативния акт от 

по-висока степен – Закона за публичните финанси и изпълняване на указанията на 
Министерство на финансите. 

4. Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 
За прилагане на актуализираната Наредба не са необходими финансови и други 

средства. 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България: 
Предлаганата актуализация на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене е с правно 
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси. Проектът на 
Наредбата е в съответствие с разпоредбите на националното законодателство и не е в 
противоречие с европейското законодателство.” 

Т. 11 от дневния ред: 

Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от 
Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинския дълг за 2019г. на община 
Чупрене. Вносител – г-н Анжело Добричов, който събощи, че отчетите са минали на 
обществено обсъждане където е имало въпроси и съответно разяснения по тях. 

Няма дебати и питания. 
Становището за решение на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика прочете г-н Адриан Маринов – председател. 
Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
 Даньо Милков Антов „ЗА” 
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 Иван Весков Велков „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №82 

„І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140 от Закона за 
публичните финанси Общинският съвет: 

1. Приема Отчета за изпълнение на бюджета на Община Чупрене и Отчета на 
средствата от Европейския съюз за 2019 год. 

2. Одобрява разходите за представителни цели за 2019 год. на: 
- кмета на Община Чупрене в размер на 2 264 лв. 
- председателя на Общинския съвет в размер на 428 лв. 
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за общинския 

дълг, Общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 
год. 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общинският съвет одобрява командировките: 

1. На кмета на общината за 2019 год. в размер на 60 лв., в т.ч. 40 лв. от новия мандат;  
2. На председателя на Общинския съвет за 2019 год. в размер на 187 лв., в т.ч. 30 лв. 

от новия мандат.” 

Т. 12 от дневния ред: 

Предложение за одобряване на подробен устройствен план ПУП - ПП за обект: 
„Съществуващ водопровод от деривация ф 1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 
16571.285.861) до УПИ III – 998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни 
вещества, кв.1, м.„Коло“ (ПИ с идентификатор 16571.1.998) и съществуващ напорен водоем 
с обем 220 куб.м, находящ се в поземлен имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по 
КККРза неурбанизираната територия на землището на с.Горни Лом, общ.Чупрене, 
обл.Видин“. Вносител е г-н Добричов – кмет на община Чупрене. 

Г-н Добричов напомни, че вече е одобрен ПУП от ОбС и се надява, че фирмата ще 
заработи, за да се отворят работни места за част от населението на общината. 

Г-н Велков също изказа надежда в тази насока. 
Г-н Даньо Антов даде уточнение, че евентуалното производство няма да е толкова 

опасно, колкото предишното. 
Становището за решение на Комисията по законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ прочете г-
жа Ранчинска – председател. 

Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ЗА” 
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 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
 Даньо Милков Антов „ЗА” 
 Иван Весков Велков „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №83 

“На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, 
Общинският съвет Чупрене одобрява проекта на Подробен устройствен план – ПУП – ПП за 
обект: „Съществуващ водопровод от деривация ф 1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 
16571.285.861) до УПИ III – 998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни 
вещества, кв.1, м.„Коло“ (ПИ с идентификатор 16571.1.998) и съществуващ напорен водоем 
с обем 220 куб.м, находящ се в поземлен имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по КККР 
за неурбанизираната територия на землището на с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин“. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене одобрява проекта за Подробен устройствен 
план – ПУП – ПП за обект: „Съществуващ водопровод от деривация ф 1600 за ВЕЦ „Китка“ 
(ПИ с идентификатор 16571.285.861) до УПИ III – 998 „За производство и съхранение на 
боеприпаси и взривни вещества, кв.1, м.„Коло“ (ПИ с идентификатор 16571.1.998) и 
съществуващ напорен водоем с обем 220 куб.м, находящ се в поземлен имот (ПИ с 
идентификатор 16571.284.27) по КККР за неурбанизираната територия на землището на 
с.Горни Лом, общ.Чупрене, област Видин, във връзка с постъпило заявление с 
Вх.№664/23.03.2020 год. от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН”ЕООД, и 
съгласно изискванията на чл.129, ал.1 от ЗУТ.” 

Т. 13 от дневния ред: 

Предложение от председателя на ОбС г-н Иван Велков за създаване на самостоятелно 
звено за осигуряване дейността на Общински съвет Чупрене с включване в числеността на 
Общинска администрация при Община Чупрене длъжността „технически сътрудник“ – 1 
щатна бройка. За осигуряване на правна помощ и консултиране – 1бр. по граждански 
договор. 

Г-н Велков направи разяснение, че предложението е продиктувано изцяло от 
текстовете на ЗМСМА. Няма нищо по-различно от досега съществяващата щатна бройка, 
която обслужва общинския съвет. За необходимостта от юридически съветник той се 
обоснова, че при възникване на правни казуси е необходимо общинският съвет да има 
компетнтно лице, което да защитава интересите му. Не е редно един юрист да защитава 
правата и на общината и на общинския съвет, особено когато се наложи да се отговаря на 
обжалвани от кмета решения на съвета каквото в момента има. 

Г-жа Вълчинова изрази мнение, че нашата община е твърде малка и няма 
възможности за да си позволи още една щатна бройка в администрацията и още един юрист. 

Г-жаРумяна Петрова – главен счетоводител на общината зяви, че до сега /20 години/ 
едно лице е съвместявало 2 длъжности, от които едната е технически секретар на Общинския 
съвет. Заплащането е от общата субсидия, а ако се трансформира към общинския съвет 
означава, че парите трябва да се вземат от местните дейности, а там приходите са твърде 
ограничени.  
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Г-н Велков предложи хонорарът на юриста да се заплаща за сметка на 
представителните разходи на общинския председател.  

Г-н Богомил Станков прикани г-н Велков да прочете чл.29а от ЗМСМА, който 
последно е изменен през 2018г. 

Г-н Добричов попита защо още през 2018-та, когато г-н Станков е бил председател на 
ОбС, не са предприети стъпки в тази посока. Какво налага промяната да се извърши точно в 
този момент? Кмета и общинския съвет трябва да работят заедно за жителите на общината и 
да не се конфронтират. Всеки трябва да си подтисне его-то и да не търси вината у другия в 
името на жителите, които са гласували доверие на новото управление. Като се открият две 
работни места ще са необходими още две заплати, а приходите от местни дейности са малко 
и трудно ще се вместят в бюджета. Г-н Добричов помоли общинските съветници да 
помислят хубаво, преди да гласуват това предложение. 

Г-н Велков: „Ние не искаме да се връщаме назад във времето. Имаме ново управление 
и е редно да се променят нещата. Ето, очакват се 160000лв. приходи от дърводобив, които ще 
влязат в общината.“ 

Г-жа Румяна Петрова: „Слушах Ви много внимателно. Какво точно предлагате – да 
направим ново работно място с увеличение на щатнтите бройки или да запазим същото?“ 

Г-н Добричов: „Собствените приходи за сега не достигат само за сметта, камо ли за 
други разходи. Субсидиите са ограничени.“ 

Г-н Даньо Антов: „Има Соломоновско решение – по първата част от предложението 
Ви предлагам: в решението да се запише, че в рамките на щатното разписание да се уточнят 
задълженията, които техническия секретар извършва за Общинския съвет и за Общината. По 
втора точка – юриста. Значи един юрист срещу друг юрист?!? Колеги, Вие изобщо чувате ли 
общественото мнение? Дайте да не изпадаме в смешни ситуации! Каква е тая конфронтация 
между общински съвет и общинска администрация? Вие правите така, че хората ще Ви 
лишат от гласовете си в бъдеще. Срам ме е, че в най-голямата криза ние като общински 
съвет, аз лично съм бил против, си гласувахме увеличение на заплатите. За последно Ви 
наричам „колеги“. Сега тук пред Вас заявявам, че разликата между първоначалната сума на 
възнаграждението и увеличението ще ги дарявам за обществени каузи – църкви, училища 
или други.“ 

Г-жа Ленка Суйкова: „Да попитам – по граждански договор значи ли, че всеки месец 
ще се изплащат възнаградения на юрист?“ 

Г-жа Румяна Петрова: „До сегашната щатна бройка технически секретар е 
финансирана от общата субсидия, а новата щатна бройка трябва да се финансира от местните 
дейности.“ 

Г-н Добричов: „Искам да дам пояснение относно обжалвано от мен решение на ОбС 
Чупрене. Става въпрос за решението, взето за спиране на автобусите, които превозват 
служители от Белоградчик и Горни Лом. Те са и единствената връзка, която дава възможност 
на населението да се придвижи от селата към общинския център – за административни 
услуги, посещение при лекар и т.н. Не бях съгласен с това решение и за това предприех тези 
мерки, които законът ми позволява. Не обжалвам, защото го правя напук, а защото мисля, че 
го дължим на хората, които живеят в този край и се надяват на нас.“ 

Г-н Иван Велков: „В точка Разни от заседанието, когато беше взето това решение, се 
коментира, че ако кмета направи предложение като въведе например карти за служителите, 
които се возят с автобусите или друг начин, да се ползва транспортът, може да се разгледа от 
ОбС и да се вземе друго решение. Но до този момент няма постъпило подобно предложение. 
А и на предизборните събрания сме обещавали, че ще се спре този транспорт.“ 

Повече дебати няма. 
Становището за решение на Комисията по законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ прочете г-
жа Ранчинска – председател. 

Гласували 10 съветника: 
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Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ПРОТИВ” 
 Георги Милчев Йокин „ПРОТИВ” 
 Даньо Милков Антов „ПРОТИВ” 
 Иван Весков Велков „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин „ПРОТИВ” 
 Ленка Сандова Суйкова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 5 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 1 глас 
„ПРОТИВ” – 4 гласа 
Предложението НЕ се приема, тъй като не са изпълнени условията на чл.27, ал.4 от 

ЗМСМА. 

РЕШЕНИЕ №84 

“На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА във връзка чл.29а, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и 
чл.14 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Чупрене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Чупрене: НЕ създва 
самостоятелно звено, което да подпомага работата на общинския съвет и на неговите 
комисии и да осъществява организационно-техническо обслужване на тяхната дейност. 

МОТИВИ: Гласувалите „ЗА” съветници са по-малко от половината от общия брой на 
общинските съветници. 

Т. 14 от дневния ред: 

Предложение за предоставяне на финансова помощ на Сдружение „МИГ – Западна 
Стара планина – Копрен-Миджур“. Вносител – кмета на община Чупрене. 

Господин Добричов даде думата, за повече разяснения по темата, на г-жа Мария 
Тодорова – заместник-кмет на община Чупрене. Тя информира присъстващите, че става дума 
за промотиране на нематериално културно наследство, което може да се осъществи чрез 
реализиране на проект посредством участието на МИГ „Западна Стара планина – Копрен-
Миджур“, в която община Чупрене е участник. Сдружението има банкова сметка, в която 
има някакви налични пари, внесени от общината по реализиране на предишни проекти. 

Има питания: 
Г-н Станков попита до кога е срокът за регистриране на управителния съвет на 

Сдружението, на което г-жа Тодорова отговори, че до 29-30 юни се очаква да се извърши 
регистрацията в Търговския регистър и се очаква промяната. 

Г-н Велков изрази надежда, че нещата ще се случат и ще има благоприятно развитие в 
полза на община Чупрене. 

Становището за решение на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика прочете г-н Адриан Маринов – председател. 

 
Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                 „ЗА” 
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 Валери Милчов Белясин                  „ОТЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                     „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                    „ЗА” 
 Иван Весков Велков                     „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                 „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                   „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска     „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №85 

„На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене: 
1. Предоставя временна финансова помощ в размер на 30000лв. на Сдружението за 

осъществяване на дейност в обществена полза „МИГ – Западна Стара планина – Копрен-
Миджур“ при одобрение на проектното предложение и подписване на договор с 
Управляващия орган по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта малки 
пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

2. След приключване на проекта и одобрение на извършените разходи от 
Управлаващия орган, „МИГ – Западна Стара планина – Копрен-Миджур“ се задължава в 7 
/седем/ дневен срок да възстанови предоставените средства. 

3. Средствата да се отчетат по §72-01 „Предоставени средства по възмездна 
финансова помощ“ по ЕБК.“ 

Т. 15 - Разни. 

Г-н Даньо Антов се обърна към общинските съветници с въпроса дали едно от 
гласуваните днес решения не е в противоречие със ЗМСМА. 

Г-н Богомил Станков отново постави въпрос към кмета на общината за снабдяване на 
населението с дърва за огрев. 

Г-н Даньо Антов каза, че какъвто и отговор да се даде, въпросът подлежи на сериозно 
обсъждане. Отговорът към хората трябва да е категоричен – ще има ли или няма да има 
дърва. 

Г-н Добричов: „На 50лв. никой не иска да добива, тази цена е гласувана от ОбС. 
Фирмите и горското продават на 60лв. и нагоре. Все още се очаква отговор от една фирма, 
която може да бъде потенциален участник. На следващата сесия може да излезем с 
предложение за увеличаване на цената. 

Г-н Цветан Николов вметна, че следващата сесия е в края на месеца, а до тогава вече 
ще бъде късно и може би трябва да се проведе извънредна такава за решаване на този въпрос. 

Г-н Даньо Антов подкрепи неговото мнение и предложи в извънредна сесия 
(примерно на 3.07.202г.) да се включат две точки: 1.т. – на каква цена и кой ще добива 
дървата за огрев; 2.т. – спешна нужда от ремонт на покрива на училището в Чупрене.  

Г-н Иван Велков изрази готовност за уточняване и свикване на извънредна сесия с две 
точки в дневния ред. 

Няколко от присъстващите на сесията граждани също се изказаха и поставиха 
въпроси: 

Г-н Милчо Младенов, жител на с.Горни Лом, се обърна към общинския съвет с молба 
за отпускане на финансова помощ, поради затрудненото си финансово положение. 
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Г-н Богомил Станков му отговори, че ако иска някакво подпомагане, трябва да го 
направи в писмен вид. 

Г-н Иво Масларски, жител на с.Чупрене, постави въпрос относно неправомерно 
(според него) разрешение на частна фирма да изгради цех за миещи препарати в с.Чупрене. 

Г-н Добричов отговори, че всички законови срокове са спазени, не е имало обжалване 
от страна на гражданите, компетентните органи са се произнесли. 

Г-н Борис Първин, жител на с.Репляна, предложи да се изработят табели на улиците в 
населените места, защото липсата им затруднява оказването на медицинска помощ, тъй като 
линейките не могат да се ориентират за адресите на пациентите. Липсата на табели се оказва 
пречка и за противопоражрната служба. Г-н Първин засегна и наболелия въпрос с 
безстопанствените кучета както и за проблеми с потребители на ЦНСТПЛУИ – Репляна. 
Относно ползване на земеделски земи от фирми, които не са сключили договори със 
собствениците, г-н Първин попита как и къде може да се направи справка дали има плащане 
за т.нар. „бели петна“. 

Г-жа Вълчинова посъветва г-н Първин, ако не иска някой друг да му работи земите, да 
си подаде декларация в служба по Земеделие и гори в Белоградчик. 

Г-н Иван Велков отговори, че земите се отдават с договор, а „белите петна“ се плащат 
в съответните Земеделски служби. 

Поради изчерпване на дневния ред в 12,10ч. заседанието на ОбС Чупрене беше 
закрито. 
 
 
 
 
 
 
  
ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  
                    /Л. Петкова/                                                                            /И.Велков/ 


