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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№13 

 

 

Днес, 31.07.2020 год. от 09.36 часа, в големия салон на читалище „Хр.Ботев“, 
с.Чупрене, се проведе редовно заседание на Общински съвет - Чупрене. 

В заседанието взеха участие 10 общински съветници. Отсъства г-н Валери Белясин. 
На заседанието присъстваха: кметът и зам.-кметът на общината, главният 

счетоводител и секретарят на общината, кмет на кметство Горни Лом, кметски наместници 
на селата Върбово, Търговище, Репляна, Средогрив и Долни Лом, граждани. 

Заседанието се ръководи от Иван Весков Велков – председател на Общински съвет 
Чупрене, който прочете предложения дневния ред, а съветниците го гласуваха. 

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

Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Предложение за приемане на Отчета за дейността на общинския съвет и неговите 

комисии за първо полугодие на 2020 год. 
2. Предложение за приемане на План за работа на общинския съвет и неговите 

комисии за второ полугодие на 2020 год. 
3. 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. 

4. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска 
собственост. 

5. Предложение за приемане на решение за продажба на стояща маса дървесина на 
корен от ОГФ в землищата на с.Долни Лом и с.Горни Лом. 

6. Предложение за издаване на запис на заповед от Община Чупрене в полза на 
Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна 
среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 год., по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG16M1OP002-3.019“, 
проект №BG16M1OP002-3.019-0007 с наименование „Организиране и провеждане на 
информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с 
административен център Видин“ 

7. Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 
год. 

8. Предложение за приемане на Информация за текущо изпълнение на бюджета на 
община Чупрене за първо полугодие на 2020 год. 

9. Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил 
Димитров,” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”, с.Горни Лом в Списъка на 
защитените детски градини и училища през новата 2020/2021 учебна година 

10. Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил 
Димитров”, с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 
2020/2021 учебна година 



2 
 

11. Предложение относно включване на Детска градина „Здравец”, с. Чупрене и 
Детска градина „Христо Ботев”, с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през 
новата 2020/2021 учебна година  

12. Предложение за избор на делегат за извънредно общо събрание на 
МБАЛ“Св.Петка“ - Видин 

13. Разни 
 

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

Т. 1 от дневния ред: 

Предложение за приемане на Отчет за дейността на общинския съвет и неговите 
комисии за първо полугодие на 2020 год. 

Г-н Велков, вносител на предложението, накратко запозна присъстващите с дейността 
на Общинския съвет през изминалия период. Той отчете работата на общинските съветници 
като законосъобразна и им благодари за добрата работа, тъй като няма върнати за 
преразглеждане решения от областния управител. Общинският съвет беше принуден да 
работи в ситуация на въведено извънредно положение в страната, но това не му попречи да 
изпълнява задълженията си и да взема адекватни решения като например дистанционното 
гласуване. Взе се решение и за издаване на карти за легитимация на общинските съветници, 
каквито до сега не са правени. Г-н Велков се обърна към съветниците, кмета и 
администрацията занапред да работят в разбирателство, да се загърбят крамолите и 
караниците, да се създаде спокойна атмосфера, в името на доброто на общината и жителите 
й. Необходимо е да се намери общ език както между ОбС и кмета, така и между самите 
общински съветници. Може да се правят срещи и разговори извън общинските заседания. 
„Трябва да заровим томахавката“ каза в заключение г-н Велков. 

Г-н Даньо Антов подкрепи г-н Велков със следните думи: „Сами си правим оценка, 
което не е най-доброто... Но, извън шегата, обществените очаквания от нас са твърде големи 
и се изказвам, защото се радвам, че предложението Ви, г-н председателю, е за събирания и 
дебати. Двете страни – общински съвет и кмет трябва да се обединим и да си подадем ръка, 
да си поставяме едни и същи цели. Не трябва да приспиваме съвестта си. Искам да се 
чувствам комфортно, когато идвам на сесия... Да заровим томахавките! Да работим в 
разбирателство!“ 

Г-н Иван Велков: „Да, ще инициирам срещи и ще се опитаме да работим в синхрон – 
общински съветници и кмет.“ 

Питания и дебати няма. 
Г-жа Радостина Ранчинска, председател на Комисията по законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ прочете 
становище за проекторешение. 

Гласували 10 съветника: 

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

РЕШЕНИЕ №86 

„На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА Общински съвет - 
Чупрене приема Отчета за дейността на съвета и неговите комисии за първо полугодие на 
2020 година. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Отчет за дейността на общинския 
съвет и неговите комисии за  2020 год., във връзка с изискванията на чл.27 ал.6 от ЗМСМА.” 
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Т. 2 от дневния ред: 

Предложение от г-н Иван Велков относно приемане на План за работа на Общински 
съвет, Чупрене за второ полугодие на 2020 год. 

Вносителят представи пред съветниците план за работата на Общинския съвет през 
второто полугодие на 2020г. 

Няма питания и дебати. 
Г-жа Радостина Ранчинска, председател на Комисията по законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ прочете 
становище за проекторешение. 

Гласували 10 съветника: 

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

РЕШЕНИЕ №87 

„На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общинският съвет приема План за работа на Общински съвет 
Чупрене за второ полугодие на 2020 год.” 

Т. 3 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 уточни, че предложението вече е внасяно за разглеждане от Общинския 
съвет и не е необходимо да дава допълнителни пояснения. 

Няма питания и дебати по внесеното предложение. 
Г-жа Радостина Ранчинска, председател на Комисията по законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ прочете 
становище за проекторешение. 

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  „ПРОТИВ” 
 Георги Милчев Йокин „ПРОТИВ” 
 Даньо Милков Антов „ПРОТИВ” 
 Иван Весков Велков „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин „ПРОТИВ” 
 Ленка Сандова Суйкова „ПРОТИВ” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

„ЗА” - 5 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
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„ПРОТИВ” – 5 гласа 
Предложението НЕ се приема, тъй като не са изпълнени условията на чл.27, ал.4 от 

ЗМСМА. 

РЕШЕНИЕ №88 

“На основание с 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. 4 от дневния ред: 

Предложение от г-н Анжело Добричов – кмет на община Чупрене, относно 
безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост. 

Г-н Добричов направи обосновка за необходимостта от приемане на решение за 
прехвърляне на общинските язовири на държавата. За осигуряване и поддържане на 
безопасността им се изискват доста финансови ресурси, а общината не разполага с такива. 
Процедурата е задвижена отдавна, но сега вече е възможно да стане самото прехвърляне, 
като нашата община е една от пилотните с подготвена документация, а много други тепърва 
ще встъпват в процедура. 

Г-н Адриан Маринов попита дали, като се прехвърли собствеността на държавата, 
язовирите ще се поддържат и стопанисват правилно. 

Г-н Асен Джунински, секретар на Община Чупрене, отговори, че има създадена 
държавна структура, под чиято егида ще са тези обекти, имат финансови средства, които ще 
им позволят да полагат грижи за тях. От тук нататък отговорността не е на общината. 

Няма повече питания и дебати по предложението. 
Становището за проекторешение прочете г-жа Велислава Вълчинова – председател на 

Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и 
еврофондове. 

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 глас 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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РЕШЕНИЕ №89 

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

• язовир „Върбово“ поземлен имот с идентификатор 12797.87.303 в землището 
на с.Върбово, с площ: 11039 кв.м. 

Предишен идентификатор: 12797.347.8; 12797.347.7; 12797.87.302; 12797.87.222; 
12797.87.216; 12797.87.213; 12797.87.212; 12797.87.211; 12797.87.26; 12797.87.25 

• язовир „Търговище /Дедин дол/ “ поземлен имот с идентификатор 73612.67.27 
в землището на с.Търговище, с площ 56883 кв.м 

Предишен идентификатор: 73612.67.648; 73612.67.631; 73612.67.630; 73612.67.587; 
73612.67.22; 73612.67.12; 73612.67.9; 73612.67.6 

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

Т. 5 от дневния ред: 

Предложение от кмета на Община Чупрене за приемане на решение за продажба на 
стояща дървесина на корен от общински имоти в землището на c.Долни Лом и с. Горни Лом, 
община Чупрене, Обект №1, отдел 101 „б“, отдел 101 ”г”, отдел 101 ”д”, Обект №2, отдел 127 
„а”, отдел 127 „д“. 

Господин Добричов отново припомни, че до сега в общината е имало практика за 
снабдяване на населението с дърва за огрев. Цените са били доста ниски, но ситуацията е 
променена и се налага корекция, тъй като дървесината трябва да се добива от горския фонд, а 
общинските гори са на отдалечено и трудно достъпно място от населените места. По този 
повод той даде думата на инж.Валери Маринов – главен лесовъд към Горската служба в 
общината, който даде подробни разяснения относно цените, мястото и начина на добиване на 
дървесина от общинските гори. Той направи съпоставка между цените за добив в няколко 
общини в България и нашата се явява най-висока. Това е предпоставка за пореден път никой 
да не се яви на търга. До сега практиката е била дървата да се добиват от почистване на 
ливади и пасища, които са сравнително близо до селата. При навлизане в горския фонд се е 
наложило цените да бъдат качени, но въпреки това са неизгодни за дърводобивните фирми и 
това е причината за провалените няколко търга, организирани от началото на годината до 
сега. 

Г-н Велков предложи на съветниците да се намали цената, която фирмите трябва да 
внасят в общинската каса, тъй като в предизборните си кампании, всички политически сили 
са обещавали доставка на дърва за населението. 

Г-н Маринов отговори, че все пак общината има нужда от приходи, тъй като това е 
основният им източник. Може да се направи договорка с фирмата, която спечели търга, да се 
ангажира приоритетно да разкара дърва на населението. Трябва да се има предвид, че рано 
или късно, добивът ще се преустанови поради изчерпване или недостъпност на сечищата. В 
един момент населението ще трябва да се снабдява с дърва от свободния пазар. 

Г-н Цветан Николов също се включи в дебата и за пореден път изказа мнение, че 
общината не е длъжна да доставя дърва на населението. В много общини това не е практика. 
Ако се намали цената, която фирмите внасят в общината, няма да е възможно да се поддържа 
горския отдел. Той каза още, че има предвид някаква алтернатива, за което ще внесе 
предложение на следваща сесия на общинския съвет. 

Г-н Даньо Антов – „Искам да се вмъкна и аз с мнение – кой се грижи за доставката на 
въглища или пелети – всеки сам си намира начина?!? Защо някой трябва да се грижи и за 
дървата за огрев? Само да питам – каква е цената от частните фирми на дървата?“ 

Г-н Цветан Николов “Съвсем нормална – към 60лв.“ 
Повече дебати и питания няма. 
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Г-н Илиян Тонин си направи отвод за гласуване по т.5, поради конфликт на интереси. 
Становището за проекторешение прочете г-жа Велислава Вълчинова – председател на 

Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и 
еврофондове. 

Гласували 9 съветници: 

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 „НЕ ГЛАСУВА“ 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

„ЗА” - 9 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 глас 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №90 

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 от Закон за горите, чл.28, ал.1, 
ал.3, чл.31, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба за управление 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, Общински съвет Чупрене: 

1. Обявява търг с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен при 
условията и реда на Глава трета, Раздел І 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 по обекти 
в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене и прогнозни количества, вид на дървесината и 
начална цена, както следва: 

 
Обект № Отдел, 

подотдел 
Очаквани сортименти 

дърв. 

вид 

наименование к-во мз лв./куб.м нач.цена без 
ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 1 101 „б“ бк, здб, гбр Дърва за огрев 460 40 18400,00 

 101 „г“ бк, здб, гбр Дърва за огрев 150 40 6000,00 

 101 „д“ бк, здб, гбр Дърва за огрев 30 40 1200,00 

ОБЩО Обект № 1   640  25600,00 

Обект 

№ 2 

127 „а“ бк, здб, гбр Дърва за огрев 630 40 25200,00 

 127 „д“ бк, здб, гбр Дърва за огрев 590 40 23600,00 
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ОБЩО Обект № 2   1220  48800,00 

 

Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика между действително 
добитата дървесина и посочените в документацията, заплащането се извършва по 
предложената от участника цена за 1 м3 за действително добитите количества категории и 
асортименти дървесина. 

2. Възлага на кмета на община Чупрене да организира провеждането на търга и да 
издаде заповед по чл.55, ал.3 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 включени в годишния план за 
ползване от общинските гори на Община Чупрене за 2020 г. Предложеният вид на тръжната 
процедура, както и началните цени на продажба са съобразени с достигнатите цени при 
продажба на стояща дървесина на територията на РДГ Берковица и ДГС Миджур през 2020 
г., както и с по-високите разходи за дърводобив в обектите. 

Т.6 от дневния ред: 

Предложение за издаване на запис на заповед от Община Чупрене в полза на 
Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна 
среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 год., по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG16M1OP0002-3.019“, 
проект №BG16M1OP0002-3.019-0007 с наименование „Организиране и провеждане на 

информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с 

административен център Видин“. Вносител – кмет на община Чупрене. 
Г-н Добричов обясни, че по проекти за „Натура 2000“ в област Видин са участвали 

няколко организации, но само две са спечелилите, от които едната е община Чупрене. За 
повече подробности той даде думата на г-н Асен Джунински – секретар на Община Чупрене. 

Г-н Джунински: „Госпожи и господа общински съветници, Вие знаете, че когато се 
появи финансиране по този проект, взехте решение общината да кандидатства. Успешно се 
преборихме с останалите кандидати. Целта на проекта е да се запознаят хората, които живеят 
в обхвата на „Натура 2000“, какво точно означава това, какви възможности за развитие и 
живот имат в тази зона. Ще се провеждат кампании за популяризиране и реклама на 
общината. Ще се работи с младите хора и учениците от училищата. Ще има възможност 
Туристическият информационен център в с.Долни Лом наистина да заработи и успешно да 
рекламира възможностите, които имаме на наша територия.“ 

Няма дебати и питания. 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна 

политика и енергетика – г-н Адриан Маринов, прочете становището за проекторешение. 
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 №91 

„На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-34-70 от 16.07.2020 год., сключен 
между Община Чупрене и Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция 
„Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна 
среда 2014–2020 год.“, Общинският съвет Чупрене: 

1. Упълномощава кмета на община Чупрене Анжело Цветанов Добричов да подпише 
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна 
среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, в размер на 
14 280 лв. /четиринадесет хиляди двеста и осемдесет лева/ за обезпечаване на заявения 
размер на авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ №Д-34-70 от 
16.07.2020 год, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„BG16M1OP002-3.019“, проект №BG16M1OP002-3.019-0007 с наименование 
„Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на 

територията на област с административен център Видин“, сключен между община 
Чупрене и Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна 
програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 
2020 год. 

2. Възлага на кмета на община Чупрене да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор №Д-34-70 от 16.07.2020 год и да ги представи 
пред Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма 
околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 год.“ 

Т. 7 от дневния ред: 

Предложение от Анжело Цветанов Добричов - кмет на Община Чупрене за 
актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 година.  

Г-н Добричов обясни, че през годината се налагат промени в първоначалния план на 
капиталовите разходи, заложени в бюджета. Промените се налагат по повод обществените 
поръчки, направени от Община Чупрене. 

Няма питания. 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна 

политика и енергетика – г-н Адриан Маринов, прочете становището за проекторешение. 
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” 
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 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 №92 

„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 2020 год. на Община Чупрене, съгласно направеното предложение и 
делегира права на кмета на общината да извърши актуализация по бюджета. 

Допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за актуализиране на поименния списък за 

капиталови разходи за 2020 год., поради възникнали допълнителни неотложни работи по 
обектите и необходимост от разкриване на нови обекти по поименния списък.” 

Т.8 от дневния ред: 

Предложение от Кмета за приемане на Информация за текущото изпълнение на 
бюджета на община Чупрене за първо полугодие на 2020 год. 

Г-н Добричов информира накратко общинските съветници с изпълнението на 
бюджета до момента. 

Няма дебати. 
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 №93 

„На основание чл.21, ал.,1 т.6 от ЗМЗМА и чл.137 от Закона за публичните финанси 
Общинският съвет Чупрене приема за сведение Информацията за текущо изпълнение на 
бюджета на община Чупрене за първо полугодие на 2020 год.“ 
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Т. 9 от дневния ред: 

Предложение от г-н Анжело Добричов – Кмет на Община Чупрене, относно 
включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров”, с.Чупрене и Основно 
училище „Христо Ботев”, с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища 
през новата 2020/2021 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет. 

Г-жа Корнелия Антова – гл.специалист „Социална политика“ в община Чупрене: 
„Всяка година ОбС Чупрене приема решение за защитените училища, но в началото на 
септември се прави преброяване и, ако липсват необходимите бройки деца, може да 
отпаднем от Списъка. Да се надяваме, че няма да има промени в последния момент!“ 

Г-н Даньо Антов: „Тази и следващите две точки от дневния ред са рутинни и всяка 
година се внасят за разглеждане. Трябва да си свършим изрядно работата, защото това касае 
пряко съдбата на нашите училища и детски градини.“ 

Няма дебати и въпроси. 
Становището за проекторешение на Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете председателят – 
Даньо Антов. 

Гласували 10 съветника: 

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

РЕШЕНИЕ №94 

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

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

2. Съгласно чл.5 от Постановление №121 от 23 юни 2017 година за приемане на 
критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и 
ред за тяхното допълнително финансиране, в срок до 10 септември 2020 г. Кмета на община 
Чупрене да изпрати в Министерство на образованието и науката мотивирано предложение, 
заедно с Решение на Общинския съвет за актуализиране на Списъка със защитените детски 
градини и защитените училища.“ 

Т.10 от дневния ред: 

Предложение от г-н Анжело Добричов – кмет на Община Чупрене, относно 
включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров”, с.Чупрене в Списъка на 
средищните детски градини и училища през новата 2020/2021 учебна година, който се 
утвърждава с Акт на Министерския съвет. 

Няма дебати и питания. 
Становището за проекторешение на Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете председателят – 
Даньо Антов. 

Гласували 10 съветника: 

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

РЕШЕНИЕ №95 

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

1. Общински съвет – Чупрене предлага ОУ „акад. Михаил Димитров” - с.Чупрене, 
област Видин да бъде определено като средищно училище от Министерство на 
образованието и науката и включено в Списъка със средищни детски градини и училища. 

2. Мотивираното предложение на Кмета на община Чупрене, след Решение на 
Общинския съвет да бъде изпратено в Министерство на образованието, в срок до 10 
септември 2020г. за актуализиране на Списъка със средищните детски градини и училища.“ 

Т. 11 от дневния ред: 

Предложение от кмета на Община Чупрене за включване на Детска градина 
„Здравец”, с.Чупрене и Детска градина „Христо Ботев”, с.Горни Лом в списъка на 
защитените детски градини през новата 2020/2021 учебна година, който се утвърждава с Акт 
на Министерския съвет. 

Няма дебати и питания. 
Становището за проекторешение на Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете председателят – 
г-н Даньо Антов. 

Гласували 10 съветника: 

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

РЕШЕНИЕ №96 

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

1. Общински съвет – Чупрене предлага ДГ „Здравец” - с. Чупрене, област Видин и ДГ 
„Христо Ботев” с.Горни Лом, област Видин, да бъдат определени като защитени детски 
градини от Министерство на образованието и науката и включени в Списъка със защитени 
детски градини и защитените училища. 

2. Съгласно чл.5 от Постановление №121 от 23 юни 2017 година за приемане на 
критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и 
ред за тяхното допълнително финансиране, в срок до 10 септември 2020 г. Кметът на община 
Чупрене да изпрати в Министерство на образованието и науката мотивирано предложение, 
заедно с Решение на Общинския съвет за актуализиране на Списъка със защитените детски 
градини и защитените училища. 

Т. 12 от дневния ред: 

Предложение от г-н Иван Велков – Председател на ОбС Чупрене, относно избор на 
представител от Общински съвет Чупрене за извънредно общо събрание на акционерите на 
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка" АД град Видин на 25.08.2020 
год. 

Г-н Велков обясни, че е постъпило писмо от МБАЛ“Св.Петка“ Видин за организиране 
на извънредно общо събрание на акционерите и е необходимо ОбС да определи 
представител за община Чупрене. 

Няма питания. 
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Становището за проекторешение на Комисията по здравеопазване и социални 
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете председателят – 
г-н Даньо Антов. 

Г-н Иван Велков не гласува по т.12, поради конфликт на интереси. 
Гласували 9 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 „НЕ ГЛАСУВА“ 
 Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 9 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ №97 

„На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от ТЗ Общинският 
съвет Чупрене избира за представител на Община Чупрене в извънредното Общо събрание 
на акционерите на МБАЛ „Света Петка" АД, град Видин, ИВАН ВЕСКОВ ВЕЛКОВ – 
председател на Общински съвет Чупрене, като по предложения дневен ред да гласува, 
защитавайки правата и интересите на акционера Община Чупрене. Събранието ще се 
проведе на 25.08.2020г. от 12.00ч.  

МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да избере свой 
представител, който да участва и представлява общината в извънредното общо събрание на 
акционерите на дружеството.” 

Т. 13 - Разни: 

Г-н Анжело Добричов: „Имам да кажа 2-3 неща, във връзка с общината. Виждате, че 
започна асфалтиране на улици в няколко населени места. Правят се добри неща. 
Обществените поръчки се случват – едни са текущи, други предстоят да се изпълняват. 
Предстои да се закупи многофункционален трактор, който да обезпечава зимното 
поддържане в общината, почистването на канавките и банкетите покрай пътната мрежа и 
др.подобни дейности. Надявам се всичко това да е от полза за развитието на общината.“ 

Г-н Иван Велков: „Колеги, има постъпило писмено заявление от г-н Милчо Младенов, 
за отпускане на финансова помощ. Също така има заявление от г-н Иво Масларски за 
откриване на процедура за отваряне на улица в с.Чупрене. 

Моето становище по заявлението за отпускане на парична сума на г-н Младенов е, че 
няма как да се получат нещата, защото в бюджета на общината няма заложени такива 
средства. Не са регламентирани критериите и правилата за отпускане на подобни суми. По 
въпроса с улицата – общината може да предприеме стъпки в тази насока, но трябва да има 
финансова обезпеченост за проектиране и изграждане, а на този етап това не е възможно.“ 

Г-н Илиян Тонин: „Назад във времето е имало и други молби за подпомагане, но не е 
отпускано на никого.“ 
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Г-н Даньо Антов: „Аз помогнах на г-н Младенов и написах молбата му. Имам опит в 
спортната дейност и си спомням, че той навремето е дарявал екипи и пособия на спортния 
клуб в с.Горни Лом. Имал е тогава възможности и е дарил, но сега е в твърде затруднено 
материално положение и се нуждае от помощ.“ 

Г-н Милчо Младенов: „Както си искате ме преценявайте и гласувайте... Искам да 
питам, с какво не съм заслужил? Не ме лъжете, че няма пари!“ 

Г-н Иван Велков: „Г-н Младенов, ОбС и общината не са социална служба. Обърнете 
се към социалните служби – те са компетентния орган. 

Колеги, все пак трябва да дадем отговор на господина. Ако искате да подложим на 
гласуване дали да разглеждаме молбата му.“ 

„ЗА” - 1 глас на г-н Антов. 
Г-жа Велислава Вълчинова: „В предишните мандати не са гласувани на никого 

финансови помощи. Ние сме малка община, не можем да се сравняваме със София или други 
градове. В бюджета няма възможност да се заложат пари. Приходите ни са твърде оскъдни, 
за да си позволим да заделяме пари за подпомагане на нуждаещи се.“ 

Г-н Илиян Тонин постави въпрос от името на жител на с.Търговище, по повод 
съборена ограда. 

Г-жа Валентина Филипова – кметски наместник на с.Търговище отговори, че в 
момента тече процедура по установяване на собственост и, след решението на 
компетентните органи, ще се уреди въпросът. 

Повече въпроси и дебати няма. 
Поради изчерпване на дневния ред, в 11:10ч., заседанието на ОбС Чупрене беше 

закрито. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

                    /Л. Петкова/                                                                            /И.Велков/ 


