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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 17 

 

 

Днес 09.12.2020 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на община Чупрене се 
проведе извънредно 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 и заместник кмета на общината, г-жа Галина 
Антова – гл. архитект на общината. 
            Преди започване на заседанието разяснения по т.1 от предварителния дневен ред в 
Комисията по ТСУ, и в присъствието та всички общински съветници, направи архитект  
Антова, която каза, че рекултивация на сметището трябва да се направи на всяка цена, тъй 
като противното ще доведе до големи санкции на общината. Първоначално смятали, че е 
възможно такава да се извърши на определеното преди време място, но се оказало че това 
е горски фонд – държавна собственост. Мястото, където е възможно да се извърши 
рекултивацията, са части от четири броя части имоти, но за тази цел е необходимо да се 
одобри задание и се изработи ново УПИ, което да стане общинска собственост, което ще 
доведе до принудително отчуждаване на части от имотите. Хората ще бъдат уведомени за 
това. Те не могат да претендират против принудителното отчуждаване, а могат да предявят 
претенции спрямо обезщетението, което ще получат за тази цел. Самият ПУП ще покаже 
колко се взима от тези имоти и колко остава. 
             Г-н Иван Велков предлага общината да изкупи целите имоти. 
             Г-н Даньо Антов изказа мнение, че сега целта е да се открие процедурата за 
изработване на ПУП, а в последствие ще се говори за друго. 
             Арх. Антова  каза, че в процеса на процедурата ще се разбере кой какво иска. Когато 
се одобрява ПУП общинските съветници ще бъдат уведомени как стоят нещата. 
             Г-н Богомил Станков – стана ясно, че сега ще се взема само решение за изработване 
на ПУП, а не за отчуждаване. 
             Членовете на Комисията по ТСУ и общинските съветници нямат други питания  
към главния архитект на общината. 
              Председателят на общинския съвет благодари на архитект Антова за 
изчерпателното обяснение и тя напусна залата. 
 

               Заседанието се ръководи от г-н Иван Велков – председател на общинския съвет, 
който предложи заседанието да бъде „закрито “ поради сложната епидемична обстановка в 
страната. 

Гласували 10 съветника „ЗА“. 
Предложението за провеждане на „закрито“ заседание се прие с 10 гласа „ЗА“ 
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Г-н Велков запозна общинските съветници с дневния ред. 
 
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 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         

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

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

  Т. 1 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 каза, че архитекта на общината   е направила подробни разяснения 
преди започване на заседанието и ще движи всичките неща. Ако някои има питане по 
въпроса, да се обръща към нея. 

Няма питане по предложението. 
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                                 „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” 
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           Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 

РЕШЕНИЕ № 113 

            На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 ал.1 и ал.2, и чл.124а 
ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Чупрене допуска 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. 
 
           МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска 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, във връзка с постъпило заявление от кмета на община 
Чупрене.  
 

  Т. 2 от дневния ред: Предложение за  актуализация на поименния списък за 
капиталови разходи за 2020 год. - вносител Анжело Добричов – кмет на община Чупрене. 

Г-н Иван Велков обясни на общинските съветници, че с това предложение се 
удовлетворява искането му за техническо оборудване на общинския съвет. 

Г-н Добричов – кмет на общината даде разяснение на общинските съветници, че 
компютъра на полицията е закупен през 2012 год., втора употреба за сумата от 200 лв., 
което наложи да бъде включен в стария поименен списък за капиталови разходи. През 2019 
год. на полицията е закупен климатик, а не компютър. 

Няма питане. 
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” 
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           Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 114 

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 настоящето 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. 

 
   Поради изчерпване на дневния ред  заседанието беше закрито в 14,20 ч. 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / И.Велков / 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 


