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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 16 

 

 

Днес 27.11.2020 год. от 09.30 часа в Големия салон на читалище „Хр. Ботев“, 
с.Чупрене се проведе заседание на Общинския съвет, при спазване на въведените в 
страната мерки срещу разпространение на коронавируса. 

В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства г-жа Велислава 
Вълчинова – отпуск по болест. 

На заседанието присъстваха: кметът на общината, кмет на кметство Горни Лом, 
кметски наместници на селата Репляна, Долни Лом и Протопопинци, служители от 
общинската администрация, граждани.  

Заседанието беше ръководено от Иван Весков Велков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред. 

Преди гласуването на дневния ред предложения по него направиха: 
 -г-н Цветан Николов – заседанието на общинския съвет да бъде „закрито“ поради 

усложнената епидемична обстановка в страната. 
Г-н Велков подложи на гласуване предложението: 
 
Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 9 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 1 – Ленка Суйкова 
 
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“. 
Присъстващите служители от общинската администрация и гражданите напуснаха 

залата. Останаха само кметовете и г-жа Корнелия Антова от ОбА като „изготвил 
предложението“ за евентуални разяснения по тях. 

Г-н Богомил Станков изрази несъгласие с дневния ред, поради това, че неговото 
питане  е включено за разглеждане в т.Разни от дневния ред, а не в „Официалния раздел“ 
по него. 

Г-н Велков подложи на гласуване включване питането на г-н Станков като т.7 от 
дневния ред. 

 
 Гласували 10 съветника: 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 
„ПРОТИВ” – 0  
 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА“ 
 
Питането на г-н Богомил Станков беше включено в дневния ред като  
т.7.Питане от г-н Богомил Станков – общински съветник, относно: Стари 

задължения, заеми и неразплатени сметки на община Чупрене към 01.11.2019 год. 
След направените корекции по дневния ред, същия беше гласуван с 10 гласа „ЗА“. 
 
Заседанието протече при следния дневен ред: 
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           1.Предложение за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, 
местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 
Чупрене 
            2.Предложение за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване 
на подробен устройствен план –план за регулация с обхват ПИ с номер 73612.94.18, ПИ с 
номер 73612.94.20, ПИ с номер 73612.94.21 и ПИ с номер 73612.94.22  по КККР в 
землището на село Търговище, Община Чупрене, Област Видин 
            3.Предложение за кандидатстване на  община Чупрене пред Фонд „Социална 
закрила“ по целева програма „Обществени трапезарии“.  

4. Предложение за решение за определяне на дейността по предоставяне на топъл 
обяд, като   „местна дейност“ по смисъла на Закона за публичните финанси  

5. Предложение за  актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 
2020 год. 
            6.Предложение за одобряване на корекция на Решение № 101, взето с Протокол № 
15 от 30.10.2020 год., поради допусната техническа грешка. 

 7. Питане от г-н Богомил Станков – общински съветник, относно: Стари 
задължения, заеми и неразплатени сметки на община Чупрене към 01.11.2019 год. 

 8. Разни 
 
 
  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  Т. 1 от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредба за обема на 
животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на Община Чупрене - вносител Анжело Добричов – кмет на община Чупрене. 

Г-н Добричов направи разяснение за необходимостта от приемането на нова 
Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Чупрене, тъй като в старата  
Наредба на общината не са отразени последните промени по Закона за ветеринарно 
медицинската дейност. 

По внесеното предложение няма питане. 
Председателят 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 становище с проект за решение. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 107 

            1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА общинският съвет Чупрене отменя 
Наредбата за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и 
лични нужди на територията на община Чупрене, поради несъответствия с нормативни 
актове от по-висока степен. 

            2.На основание чл.21 ал.2 от ЗМДМА, във връзка с чл.133, ал.1 от  Закона за 
ветеринарномедицинската дейност Общинският съвет Чупрене приема нова Наредба за 
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обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на Община Чупрене. 
 

МОТИВИ: 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност, 

местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

Община Чупрене 

В строителните граници на населените места в Община Чупрене се отглеждат 
селскостопански животни. Съгласно чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за 
животновъдството на територията на съответната община. 

При изработване на проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност, местата 

и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 

Чупрене са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 
откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Наредбата е 
необходима с оглед регламентацията на регулираните от нея обществени отношения, 
доколкото дейността по отглеждане на селскостопански животни е широко 
разпространена и може да има голямо отражение, както върху околната среда, така и 
върху качеството на живот на населението на Община Чупрене. Именно нуждата от такъв 
подзаконов нормативен акт обосновава настоящото предложение, като то е съгласувано 
със служителите от всички звена от Общинска администрация – Чупрене, имащи 
отношение към проблема, както и с Областна Дирекция по безопасност на храните. 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за обема на животновъдната 

дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията 

на Община Чупрене 

Пряката цел на Наредбата е регулиране на обществените отношения, които са неин 
предмет. С нея се търси баланс между частния и обществения интерес, като се въвеждат 
изисквания отглеждането на животни на територията на общината да се осъществява при 
спазване на определени санитарно-хигиенни правила. Регламентира се и допустимият 
брой за всеки вид селскостопански животни, отглеждани в строителните граници на 
населените места в Община Чупрене. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за обема на 

животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни 

на територията на Община Чупрене 

За прилагането на настоящата наредба не са необходими допълнителни финансови 
средства. Не е необходимо и преструктуриране на администрацията или изграждане на 
нови административни звена. 
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4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за обема на животновъдната 

дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията 

на Община Чупрене 

Очаквания ефект от приемането на наредбата е свързан с подобряване на условията за 
отглеждане на селскостопанските животни за лични нужди, подобряване на санитарно-
хигиенните условия в населените места на територията на общината, предотвратяването 
на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване на контрола във 
връзка с отглеждането на селскостопанските животни. 

   На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът за приемане на нова Наредба за обема на 
животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на Община Чупрене, е публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този 
начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и 
изразят становища. 

 

  Т. 2 от дневния ред: Предложение за одобряване на задание и издаване на 
разрешение за изработване на подробен устройствен план –план за регулация с обхват ПИ 
с номер 73612.94.18, ПИ с номер 73612.94.20, ПИ с номер 73612.94.21 и ПИ с номер 
73612.94.22  по КККР в землището на село Търговище, Община Чупрене, Област Видин - 
вносител Анжело Добричов – кмет на община Чупрене. 

Г-н Добричов запозна присъстващите с предложението и каза, че става въпрос за 
частни имоти, използвани за сметище на общината. Направи разяснение, че общината е в 
наказателна процедура поради това, че от 2015 год. до сега не е предприела нужните 
действия за рекултивация на сметището. Общината спечели проект по ОП „Околна среда“ 
за рекултивация на сметището, но при представяне на документите се оказа, че частните 
имоти са пречка за подписване на договора и следва да се мине по процедура за 
отчуждаване на част от тези имоти, като се обособи ново УПИ – общинска собственост. 
Трябва да се върви стъпка по стъпка и се мине по процедурите, тъй като срока за 
изпълнението на рекултивацията е края на 2020 год., а ако бъдат наложени санкции на 
общината ще са много големи. Този срок няма да може да се спази, но със задействането 
на процедурите ще покажем, че работим в тази насока. 

Питане направиха: 
- г-жа Радостина Ранчинска – в предложението са изписани имената на 

собственици на имоти и техните наследници. Тези хора информирани ли са и дали са 
подали заявления в общината? 

Отговор на г-н Добричов – предложението е само за одобряване на задание и 
издаване на разрешение за изготвяне на ПУП. Това е следващата стъпка. Отчуждаването 
на имотите е след изготвяне на ПУП, оценки на същите и т.н. Предложението е изготвено 
от гл. архитект на общината, но тя не може сега да Ви даде разяснения, тъй като идва 
веднъж седмично – в сряда. Стойността на спечеления проект за рекултивация е 182 х. 
лв., но за да стане това, трябва да се приключи с процедурата и се представят 
необходимите документи, тъй като представените такива с частни имоти, не може да бъде 
подписан договора. Следва част от тези имоти да станат общински, за да може да се 
приключи процедурата и сметището да бъде рекултивирано. 

-г-н Богомил Станков се интересува чл.124а ал.1 от ЗУТ значи ли „отчуждаване на 
имоти“. Дали ли са собствениците на имоти заявления за тази работа. Тези частни имоти с 
които се прави ПУП, стават общински. 
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-г-н Илиян Тонин – ако са такива стъпките по процедурата, да се предприемат 
действия; 

-г-жа Радостина Ранчинска – проведен е разговор в тази връзка с техника на 
общината, който отговорил, че не следва да се дават заявления, тъй като това ще се 
очужди; 

-г-н Цветан Николов предложи да се прекрати дебата и всеки да гласува както 
желае; 

-г-н Иван Велков предлага среща с архитекта на общината за разяснения. 
 Г-н Велков прекрати дебата по предложението, тъй като няма други питания. 
Председателят 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 становище с проект за решение. 

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

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

 
„ЗА” - 4 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 6 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението не  се приема. 
 
РЕШЕНИЕ № 108 

           І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и  чл.125 ал.1 и ал.2, и чл.124а ал.1 от ЗУТ,   Общинският съвет НЕ 
ПРИЕМА ВНЕСЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за откриване на процедура за  одобряване на 
задание и изработване на  Подробен устройствен план – план за регулация за обособяване 
на части от имоти с идентификатори ПИ с номер 73612.94.18, 73612.94.20, 73612.94.21  и 
73612.94.22, местност „Гръдавица“ по КККР в землището на село Търговище, Община 
Чупрене, Област Видин в самостоятелен УПИ и отреждане „за възстановяване и 
рекултивация“, квартал 94 по плана на село Търговище, община Чупрене. 

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 
 
 

 

   Т. 3 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на  община Чупрене пред 
Фонд „Социална закрила“ по целева програма „Обществени трапезарии“ - вносител 
Анжело Добричов – кмет на община Чупрене. 

По предложението няма дебати. 
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Становището на Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, 
култура, спорт, туризъм и вероизповедание бе прочетено от председателя г-н Даньо 
Антов. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 109 

            На основание и чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно условията за 
кандидатстване по процедурата, Общински съвет Община Чупрене: 

              1.Дава съгласие община Чупрене да кандидатства с проектно предложение пред 
Фонд „Социална закрила“ по целева програма „Обществени трапезарии“.  

              2. Възлага на Кмета на община Чупрене да осъществи необходимите действия, 
свързани с подготовката и кандидатстването с проектно предложение. 

 
   Т. 4 от дневния ред: Предложение за решение за определяне на дейността по 

предоставяне на топъл обяд, като   „местна дейност“ по смисъла на Закона за публичните 
финанси - вносител Анжело Добричов – кмет на община Чупрене. 

Г-жа Корнелия Антова направи разяснение по предложението и начина на 
финансирането на същата като „местна“ дейност, като каза, че независимо от това, 
средствата се осигуряват от фонда. 

Питане направиха: 
- г-жа Радостина Ранчинска – сигурно ли е, че ще се финансират от фонда, а не са 

за сметка на общината? 
Отговор на г-жа Антова – ДА! 
- г-н Богомил Станков – да се прегледат списъците на нуждаещите се от тази храна  

по села, защото има наблюдение, че храната се изхвърля в боклука и какво плаща 
общината за тази дейност? 

Отговор г-жа Антова – общината само осигурява подготовката на храната и 
нейното разкарване по селата. 

Няма други питания. 
Становището на Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, 

култура, спорт, туризъм и вероизповедание бе прочетено от председателя г-н Даньо 
Антов. 

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

 
 

            РЕШЕНИЕ №110 
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На основание и чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с § 1 т.20 на 
Допълнителните разпоредби от Закона за публичните финанси и съгласно условията за 
кандидатстване по процедурата, Общински съвет Община Чупрене: 
  1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като 
„местна дейност“ по смисъла на §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на Закон за 
публичните финанси.  

3. Упълномощава Кмета на Община Чупрене да предприеме всички необходими 
действия за подготвяне и кандидатстване с проектно предложение. 

  
                                                                       

   Т. 5 от дневния ред: Предложение за  актуализация на поименния списък за 
капиталови разходи за 2020 год. - вносител Анжело Добричов – кмет на община Чупрене. 

   Г-н Добричов направи разяснение, че актуализацията се налага, за да се усвоят 
средствата за капиталови разходи, след като стана невъзможно изпълнение на някои от 
обектите. 

Питане направиха: 
-г-н Иван Велков –плануване е закупуване на компютри за полицията и ОбА, 

многофункционална копирна машина, фризер за ДСП? 
Отговори г-н Добричов – Копирната машина ни беше предложена от фирмата под 

наем, но при актуализацията се оказа, че можем да я заплатим със средства от 
капиталовите разходи; сградата на полицията е общинска, компютъра – също; фризера на 
ДСП изгоря и това наложи да бъде закупен нов за съхранение на хранителните продукти в 
патронажа. Ако Вие не гласувате актуализацията на поименния списък и средствата не 
бъдат усвоени, общината следва да ги върне в централния бюджет. Смятам, че не сме 
толкова богати, за да направим това. 

-г-н Велков – при постъпването на работа, като председател на общински съвет 
нямах компютър, в последствие ми беше даден един стар лаптоп, техническата служба на 
общинския съвет има нужда от нов компютър. 

Г-жа Радостина Ранчинска – защо са заложени основни ремонти на улици, които са 
асфалтирани тази година? 

Отговор Добричов – това са средства за заплащане на изготвената проекта 
документация от преди години и разплащането е разсрочено и за следващата година. 

Г-жа Радостина Ранчинска пита за закупуване на копирната машина, заложена в 
поименния списък. 

Отговор г-н Добричов – същата е взета под наем, но ако бъде приета 
актуализацията на поименния списък, ще се закупи от общината. 

Няма други въпроси. 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика – г-н Адриан Маринов прочете становището и 
предложението за решение.  

 
Гласували 10 съветника: 

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

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

 
 
„ЗА” - 4 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 6 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението НЕ  СЕ ПРИЕМА. 
 
 
РЕШЕНИЕ № 111 

І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от Закона за 
публичните финанси Общинския съвет НЕ ПРИЕМА ВНЕСЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 
актуализирането на  поименния списък за капиталови разходи за 2020 год. на Община 
Чупрене, съгласно направеното предложение.     

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 
 
 

 

   Т. 6 от дневния ред: Предложение за одобряване на корекция на Решение № 
101, взето с Протокол № 15 от 30.10.2020 год., поради допусната техническа грешка - 
вносител Анжело Добричов – кмет на община Чупрене. 

Няма питане по предложението. 
Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика – г-н Адриан Маринов прочете становището и 
предложението за решение.  
 
                      Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ОТСЪСТВА” 
 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” 

 

           Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
 
РЕШЕНИЕ № 112 
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            На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене одобрява 
редакцията на Решение № 101, взето с Протокол № 30 от 30.10.2020 год., взето на 
заседание на ОбС, поради допусната техническа грешка така: 

„На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Договор/ 
споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00355 от 
17.10.2018г., по подмярка 7.2 на мярка 7 за проект „Реконструкция на водопроводната 
мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, община Чупрене”, 
сключен между Община Чупрене и Държавен фонд „Земеделие”, седалище и адрес на 
управление с.Чупрене – 3950, ул.“Асен Балкански“ № 55, ЕИК по БУЛСТАТ 000159700, 
идентификационен номер по ДДС № BG0001597000, представляван от Анжело Цветанов 
Добричов – кмет, 

            Общинският съвет 

Р Е Ш И: 

1.Упълномощава кмета на община Чупрене Анжело Цветанов Добричов да 
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза 
Държавен фонд „Земеделие”, в размер на 1 560 136,43 лв. /един милион петстотин 
шестдесет хиляди сто тридесет и шест лева и четиридесет и три стотинки/ с ДДС 
(1 300 113.69 лв./един милион триста хиляди сто и тринадесет лева и шестдесет и девет 
стотинки/ без ДДС, 260 022 ,74 /двеста шестдесет хиляди двадесет и два лева и 
седемдесет и четири стотинки/ - ДДС) за обезпечаване на100% от заявения размер на 
авансовото плащане по Договор № 05/07/2/0/00355 от 17.10.2018г. по подмярка 7.2 на 
мярка 7  за Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Долни Лом, Горни 
Лом, Репляна и Средогрив, община Чупрене”,, сключен между Община Чупрене и ДФ 
„Земеделие“. 

2.Възлага на кмета на община Чупрене да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по Договор № 05/07/2/0/00355 от 17.10.2018г. и да ги 
представи пред Държавен фонд „Земеделие”. 

 
 

    Т. 7 от дневния ред: Питане от г-н Богомил Станков – общински съветник, 
относно: Стари задължения, заеми и неразплатени сметки на община Чупрене към 
01.11.2019 год.   

Г-н Добричов каза, че на питането на г-н Станков е отговорено писмено от главния 
счетоводител на общината г-жа Петрова. 

Г-н Станков запозна общинските съветници с въпросите поставени в неговото 
питане. Той иска да види договорите и фактурите за плащането. Направени са три 
плащания в размер на близо 202 х. лв. от собствени приходи. Тези разходи не се заложени 
за плащания по бюджета на общината. Със собствени приходи се издържат дейностите – 
патронаж, горско стопанство и др. Интересува се от къде са тези средства, след като се 
говори за недостиг. В исканите от него справки за финансовото състояние на общината 
открива различия по приходите. 
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Г-н Велков се изказа, че още в края на 2019 год. беше направено питане от г-н 
Станков за стари задължения на общината. Отговор на  г-жа Петрова беше „не“. Ако има 
стари задължения на общината трябва да има решение на общинския съвет за разсрочено 
плащане. Предлага на г-н Станков за следващото заседание да изиска  всички документи 
по договорите. 

Така приключи дебата по питането на г-н Станков. 
 
 

Т. 8 от дневния ред: Разни 
*Г-н Велков направи питане към кмета на общината, във връзка с подадено 

заявление от г-жа Христина Георгиева вх. №2284/14.10.2020 год. в деловодството на 
общината, без да е получила отговор до момента. 

Г-н Добричов отговори, че ще провери как стоят нещата. 
*Г-н Велков направи питане за назначаване на технически сътрудник на 

общината -  Полина Семкова. 
Отговор Добричов – проведен е разговор с горното  лице. Тя има поставени 

условия във връзка с нейното назначаване. Като се изясни въпроса ще бъдете 
информирани. 

За отговор на поставените въпроси в питането от г-н Станков беше извикана г-жа 
Румяна Петрова. 

Въпроси към г-жа Петрова отправи г-н Станков – защо са плащани стари 
задължения на общината без решение на общинския съвет /202 х. лв./. На какво основание 
са плащани тези пари. Нали със собствени приходи са плащат заплати за местните 
дейности. Предполага, че е имало е устни уговорки между стария кмет и фирмата. 

Отговор на Петрова – За разликите по приходите в справките, които предоставих 
по Ваше искане, допускам да има грешка при писането. Но Вие пропускате получените 
трансфери от ЦБ за местните дейности. С приемането на бюджета е дадена възможност  
кмета да актуализира бюджета и да върши разплащания. Има договор и анекс, които не са 
при мен. За устни уговорки с фирми за периода  не пише във фактурите. 

Г-н Станков –искам да получа договорите и анексите по тях, за което и 
извършено плащането. 

/След приключване на заседанието г-жа Румяна Петрова връчи на г-н Богомил 
Станков и г-н Иван Велков копия от анекса, сключен с Сдружението и три броя писма от 
ДФ „Земеделие“ и едно уведомително писмо от Сдружението, в което беше изискано 
общината до 10.04.2020 год. да издължи сумите по фактури от 2015 год., в противен 
случай ще бъдем дадени на съд и ще бъде направен запор на сметките на общината. Г-жа 
Петрова обяви, че договорите са при г-н Асен Джунински и който иска може да се 
запознае с тях. Същите се съхраняват по надлежния ред, съгласно изискванията за работа 
по европейски проекти./ 

*г-н Велков прочете предложение от общинския съветник Валери Белясин за 
изграждане на тоалетна в м.“Гънденица“,  землище с.Горни Лом, по пътя за в.“Миджур“, 
посещавана от много туристи и предложи средства за изграждане на такава да бъдат 
предвидени по бюджета за 2021 год. 

*г-н Велков направи питане за демонтиране на навеса на площада в с.Чупрене. 
Отговор г-н Добричов – нямаме работници по програми, ако бъде развален 

трябва да се наемат такива срещу заплащане, а липсват средства за това. 
Г-н Илиян Тонин се включи в дебата, като каза, че не взима ничия страна, но ако 

бъде развален, догодина пак трябва да бъде изграден. Как ще стане това? 
Г-н Станков – този въпрос е поставян многократно, още по времето когато 

изпълняващ длъжността кмет беше г-н Джунински. До този момент въпроса не е решен. 
Ако през зимата навеса рухне и пострадат хора, кой ще носи отговорност за това? 



11 

 

Отговор г-н Добричов – има идея да се махне покривалото и дъските, за да не 
задържат снега. За отговорността е ясно. 

*г-н Адриан Маринов – пита за щатното разписание? 
Отговор Добричов – ще получите отговор на искането. 
*г-жа Радостина Ранчинска пита за движението на служебните преводи – голям 

или малък превоз се използва? 
Отговор Добричов – поради въведеното извънредно положение с по-строги мерки 

от понеделник ще пътува малък превоз. 
Няма други въпроси. 
 
Г-н Велков обяви, че следващото заседание на общинския съвет ще се проведе на 

18.12.2020 год. 
   След изчерпване на дневния ред  заседанието беше закрито в 11,00ч. 

 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / И.Велков / 

 


