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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№   5 

 
 
                   Днес 28.01.2020 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет   
Чупрене се проведе заседание на Общинският съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   На заседанието присъстваха Кмет на общината, Кмет на кметство Горни 
Лом, кметски наместници на селата Върбово, Търговище, Репляна, Средогрив, Долни 
Лом и Протопопинци, служители при ОбА Чупрене.  
                   Заседанието беше ръководено от Иван Весков Велков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието. 
                   Г-н Велков предложи дневния ред. 
                   Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред. 
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред: 
                    1.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене 
за първо полугодие на 2020 год.  
                    2.Предложение за отмяна на Наредбата за пожарната и аварийна 
безопасност на територията на Община Чупрене   
                    3.Предложение за определяне на кандидати за съдебни заседатели при 
Районен съд  Белоградчик 
                    4.Предложение за приемане отчета на План сметката за приходите и 
разходите на такса „Битови отпадъци” за 2019 год. 
                    5. Предложение за приемане на План сметката за приходите и разходите на 
такса „Битови отпадъци” за 2020 год.  
                     6.Предложение за  начина за ползване на реализирания  преходен остатък в 
края на 2019 година 
                    7.Предложение  за  кандидатстване на Община Чупрене по Оперативна 
програма „Околна среда „ за периода 2014 – 2020 година 
                    8.Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост за 2020 год. 
                    9.Разни   
  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
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Т.1 от дневния ред: Предложение за приемане на План за работа на 
Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2020 год.  – вносител г-н Иван Велков 
– Председател на Общински съвет Чупрене. 

Г-н Велков направи разяснение по предложението и каза, че плана е отворен 
и може да бъде допълван с нови предложения. 

Няма питане по направеното предложение. 
                   Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-жа Радостина 
Ранчинска прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 16 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет приема План за 
работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2020 год. 

  

Т.2 от дневния ред: Предложение за отмяна на Наредбата за пожарната и 
аварийна безопасност на територията на Община Чупрене  – вносител г-н Иван Велков 
– Председател на Общински съвет Чупрене. 

Предложението е направено във връзка с протест на Окръжна прокуратура 
Видин против Наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на 
Община Чупрене, поради липса на компетентност за приемането и. 

Няма питане по направеното предложение. 
                   Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-жа Радостина 
Ранчинска прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 17 
                   На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене  отменя 
Наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Чупрене, 
приета с Решение № 29, взето с Протокол № 5 от 05.02.2008 год. на заседание на 
Общински съвет Чупрене, поради липса на компетентност. 
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                     МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да отмени Наредбата 
за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Чупрене, приета с 
Решение № 29, взето с Протокол № 5 от 05.02.2008 год. на заседание на Общински 
съвет Чупрене, тъй като в действащия Закон за МВР не се съдържа норма, възлагаща на 
общинските съвети да уреждат с наредби въпроса на пожарната безопасност, регламентирани в 
Закона за МВР. Обществените отношения по повод пожарната безопасност са регулирани на 
централно ниво и в тях общината е равнопоставена във връзка със спазването на правилата с 
другите субекти, собственици на обекти. 
 

 

                     Т.3 от дневния ред: Предложение за определяне на кандидати за съдебни 
заседатели при Районен съд  Белоградчик – вносител г-н Даньо Антов – Председател на 

Комисия по предложението за съдебни заседатели за Районен съд Белоградчик. 
                     Г-н Антов направи разяснение по процедурата за избора на съдебните 
заседатели за Районен съд Белоградчик. 

 Няма питане по направеното предложение. 
                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-жа Радостина 
Ранчинска прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 18 
                   1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а ал.4 от Закона 
за съдебната власт и във връзка с Доклада на Комисията по предложенията за съдебни 
заседатели за Районен съд Белоградчик, Общинският съвет Чупрене одобрява списъка 
на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд Белоградчик: 
                    Мирослав Серьожев Милков   
                    Ивайло Милчев Иванов   
                   2.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.68в от Закона за съдебната 
власт, Решението на Общински съвет Чупрене и документите по чл.68 ал.3 от Закона за 
съдебната власт да се изпратят до Председателя на Окръжен съд Видин. 
 

 

Т.4 от дневния ред: Предложение за приемане отчета на План сметката за 
приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2019 год. – вносител г-н Анжело 
Добричов – кмет на Община Чупрене. 

Г-н Добричов направи разяснение по т.4 и т.5 от дневния ред, тъй като темата 
на предложенията е еднаква – такса „Битови отпадъци”, като анализира изпълнението на 
приходната и разходната част на отчета на План сметката за 2019 год. и плануваната 
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план сметка за 2020 год. Подчерта, че за 2020 год. не е предлагано изменение на размера 
на ТБО, но такова се предвижда за следващата година, тъй като отчисленията по ЗУО ще 
нарастват ежегодно до достигане на 95 лв./т. през 2022 год. Приходите за местни 
дейности на общината са малки и няма възможност общината да прави тези отчисления, 
без да увеличи размера на ТБО. 

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

данъчна политика и енергетика г-н Адриан Маринов – прочете становище с проект за 
решение. 

 
                      Гласували 11 съветника: 
  

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

 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 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” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 19 
                   На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 от 
ЗМДТ Общинския съвет приема Отчета на План – сметката за приходите и разходите 
на такса ”Битови отпадъци” за 2019 год.: 

                                                                                                     / в лева/ 
Наименование на приходите и разходите План 

2019 год. 
Отчет 
2019 год. 

І.Приходи 62000  46819 
1.От такса за битови отпадъци 85000  71361 
2.Отчисления по ЗУО -23000 -24542 
ІІ.Разходи дейност „Чистота” 62000  86233 
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    19910 21429 
2.Чистота на териториите за обществено ползване 6000 7966 
3.Други разходи : 36090  56838 
 -за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни 
плащания,условия на труд 

 
30090 

 
29260 

 - застраховки и данъци 3000 7712 
 - резервни части и други/вкл.ППР проект рекулт.сметище 3000 19866 
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Т.5 от дневния ред: Предложение за приемане на План сметката за 
приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2020 год. – вносител г-н Анжело 
Добричов – кмет на Община Чупрене. 

Няма питане по предложението. 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Адриан Маринов – прочете становище с проект за 
решение. 
 
                      Гласували 11 съветника: 
  

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

 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 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” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

                   РЕШЕНИЕ № 20 
                   1.На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и  чл.67 от 
ЗМДТ Общинския съвет приема План – сметката за приходите и разходите на такса 
”Битови отпадъци” за 2020 год., в лева: 
 
Наименование на приходите и разходите План 

2020 год. 
Отчет 
2020 год. 

І.Приходи 56000   
1.От такса за битови отпадъци 85000   
2.Отчисления по ЗУО -29000  
ІІ.Разходи 56000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    16000  
2.Чистота на териториите за обществено ползване 4000  
3.Други разходи : 36000   
- за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни 
плащания, условия на труд и др.издръжка 

 
36000 

 
 

 - застраховки и данъци 0  
 - резервни части и други  0  
 
                   2.Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 
до 31 октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите в срок до 30 април 
за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
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      МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема  План – сметката за 
приходите и разходите на такса ”Битови отпадъци” за 2020 год. в изпълнение 
разпоредбите на чл. 66 ал.1 и чл.67 от ЗМДТ. 
 
 

 

Т.6 от дневния ред: Предложение за  начина за ползване на реализирания  
преходен остатък в края на 2019 година – вносител г-н Анжело Добричов – кмет на 
Община Чупрене 

Г-н Добричов направи разяснение, че преходните остатъци от делегираните 
от държавата дейности, съгласно Закона се плануват за следващата година в дейността, 
от която са произлезли, а преходния остатък от 600 х.лв. е за основен ремонт на 
общински улици в Чупрене и Горни Лом /след направената подмяна на водопроводната 
мрежа/  и са отпуснати на общината по ПМС в края на 2019 год. 

Г-жа Румяна Петрова – гл.счетоводител на общината направи разяснение във 
връзка с питането за преходен остатък в държавна дейност „Личен асистент”, като каза, 
че това са авансово преведени средства за заплати за м.12.2019 год., които ще бъдат 
изплатени през м. 01.2020 год. 

 Няма други питания. 
                    Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Адриан Маринов – прочете становище с проект за 
решение. 
 
                      Гласували 11 съветника: 
  

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

 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 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” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

                   РЕШЕНИЕ № 21 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общинския съвет одобрява 
реализираните в края на 2019 год. икономии от средства за финансиране на 
делегираните от държавата дейности и на местните дейности, в размер на 809 994 лв.,  
да се използват за финансиране на същите дейности през 2020 год., както следва: 
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№ по 
ред 

 
ДЕЙНОСТИ 

 
СУМА / ЛВ. 

 ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 209 994 
1. ИРО Чупрене 35 388 
2. Детска градина Чупрене                                                                                     11 400 
3. Детска градина Горни Лом                                           15 000 
4. Основно училище Чупрене 16 213 
5. Основно училище Горни Лом 36 146 
6. Програми временна заетост Чупрене                          2 893 
7. Програми временна заетост Горни Лом                         667 
8. Личен асистент и лична помощ                             20 287 
9. ЦНСТ Долни Лом 12 000 

10. ЦНСТ Репляна 20 000 
11. ЦНСТ Върбово 30 000 
12. Защитено жилище Чупрене 10 000 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 600 000 
1. Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа 
 

600 000 
 ВСИЧКО: 809 994 

 
 
 

Т.7 от дневния ред: Предложение  за  кандидатстване на Община Чупрене по 
Оперативна програма „Околна среда „ за периода 2014 – 2020 година – вносител г-н 
Анжело Добричов – кмет на Община Чупрене 

Във връзка с предложението г-н Добричов разясни, че има изготвен проект за 
рекултивация на старо депо в Чупрене, което не отговаря на изискванията на ЕС, 
Общината е в наказателна процедура във тази връзка, заедно с още 39 общини в 
страната. Но РИОСВ Монтана отказва да  съгласува инвестиционното намерение, тъй 
като района попада в „Натура 2000”. Ако не бъдат изпълнение изискванията на ЕС за 
подобряване на околната среда България ще претърпи санкции, които ще рефлектират и 
върху нашата община. Търси се вариант за решаване на проблема. 

 Инж.Галина Каменова  от ОбА Чупрене даде допълнителни разяснения по 
предложението като каза, че рекултивацията на сметището е на стойност 126 х.лв. без 
ДДС и без да кандидатства общината с проект по ОП „Околна среда”, е невъзможно да 
се справи сама с тази дейност. 

Няма питане.  
                   Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете 
становището с предложение за решение. 
 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 22 
       На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене: 
       1.Дава съгласието си общинска администрация на община Чупрене да  

подготви проект и кандидатства по процедура BG16M1OP002-2.010 пред Оперативна 
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” 

       Проектното предложение предвижда рекултивация на нарушения терен на 
сметището за битови отпадъци, разположено в поземлен имот № 81757.20.23 в 
землището на с. Чупрене с ЕКАТТЕ 81757, с площ от 2,230 дка с начин на трайно 
ползване „Пасище,мера”, местност „До стопански двор”, представляващ публична 
общинска собственост с Акт за ПОС № 1509/ 21.11.2019 г. 

       2.Упълномощава кмета на община Чупрене да предприеме всички  
необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното 
предложение пред Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 
г.). 
                   Мотиви:  Във връзка с отворена процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ ВG16M1OР002-2.010 „Рекултивация на депа за 
закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” по 
приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г. община Чупрене е конкретен 
бенефициент. 

        Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и нарежданията 
в Заповед №РД-207/ 14.08.2015 г. на директора на РИОСВ- Монтана е необходимо 
предприемането на мерки по рекултивация на нарушения терен на депото за битови 
отпадъци, разположено в поземлен имот № 81757.20.23 в землището на с. Чупрене с 
ЕКАТТЕ 81757, с площ от 2,230 дка с начин на трайно ползване „Пасище,мера”, местност 
„До стопански двор”, представляващ публична общинска собственост с Акт за ПОС № 
1509/ 21.11.2019 г. 
 
 

Т.8 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 год. – вносител г-н Анжело 
Добричов – кмет на Община Чупрене. 

Всичко записано в програмата е в проект, някои неща могат да се случат, 
други не, каза г-н Добричов. 

Няма питане. 
                   Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Велислава Миленова Вълчинова прочете 
становището с предложение за решение. 
 
                      Гласували 11 съветника: 
  

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

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

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

                   РЕШЕНИЕ № 23 
                  На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
за 2020 год. 
   

                   Т.9 от дневния ред: Разни 

                   Г-н Анжело Добричов – кмет на Община Чупрене сподели за: 
                   -предстоящото увеличаване размера на такса „Битови отпадъци”, във връзка 
с поетапното увеличаване отчисленията по ЗУО; 
                   -бракуване на общинска собственост – стари и негодни за употреба МПС и 
необходимост от закупуване на нови; 
                    -за организацията по празнуване на празника „Трифон зарезан”; 
                    - за събиране на такса „Общински пазари”; 
                   - за необходимостта от млади специалисти медицински кадри за нуждите на 
ЦНСТ и ЗЖ в общината, идея за отпускане на евентуална стипендия на желаещите да 
учат, като след обучение се завърнат и работят в общината; 
                     -за управление на общинска собственост – вилата на общината в 
м.”Бекинска шобърка” – за основен ремонт или за продажба, като подчерта, че 
общината разполага с природни дадености, какъвто е Балкана и предлага да се отделят 
ежегодно средства, за да бъде ремонтирана, защото приоритет на общината е 
развитието на туризма. 
               
                    Г-жа Велислава Вълчинова пита за очакванията на общината за работа по 
ПВЗ и Личен асистент. 
                     Отговори г-н Добричов – имаме подписан  договор за работа по програмата 
за Личен асистент и очакваме определяне на бройките за общината, а стартирането на 
ПВЗ се очаква от м. Март, но още не ясен въпроса с временната заетост. 
 
                    Г-н Цветан Николов – общински съветник: 
                    -старите автомобили на общината са за брак. Някои от тях са предлагани на 
търг, правен е оглед, но без резултат. 
                    -няма да „мине” идеята за стипендианти на общината. Крайният резултат 
ще е нулев. Договора няма да бъде изпълнен – винаги ще се намерят причини за това.  
 
                     Г-н Даньо Антов – общински съветник – по поръчение на жител на горни 
Лом – питане за поставяне на стълб за улично осветление. 
                     Отговори г-н Добричов – общината не може да слага улично осветление в 
частен имот. 
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                       Г-н Богомил Станков – общински съветник  пита за : 
                       -приемане на Културен календар за 2020 год.; 
                       -заграждения на земеделска земя от електропастири в селата Върбово, 
Средогрив и Протопопинци; 
                       -за публично изказване на г-н Владов от ВиК Видин за въвеждане на 
режим на водата в Чупрене. 
                      Отговори г-н Добричов: 
                       -Културния календар на общината е включен в дневния ред за заседанието 
на Общинския съвет на 12.02.2020 год.; 
                       -Общината ще направи проверка за направените заграждения, никой не е 
искал разрешение за това; 
                       -за предстоящ режим на водата в Чупрене не знае какво е искал да каже с 
това ръководителя на ВиК Видин, а се работи по проект за подмяна на магистрален 
водопровод Чупрене – Репляна. 
       
                        Г-н Илиян Тонин – общински съветник сподели за информация, че ВиК 
търси начин за укрепване на водохващането, за да не се губи вода, тъй като дебита е 
намалял. 
 
                         Във връзка с проблема с питейната вода Кметския наместник на 
с.Върбово сподели, че на два пъти вече е намалявано водоподаването към селото, т.е  
на практика е въведен режим. 
  
                         Г-н Иван Велков – председател на ОбС: 
                         -апелира към кметовете да наблюдават за течащи чешми в населените 
места и да предприемат нужните действия, с цел да се намалява водопотреблението; 
                         -говори за наеми за ползване на общински нежилищни имоти – не е 
редно да се заплаща при провеждане на обществени мероприятия. 
 
                        Г-жа Ленка Суйкова – общински съветник сподели, че ОУ Чупрене има 
нужда от основен ремонт на покрива, който е протекъл. Училището е с малък брой 
ученици и няма достатъчно финансиране за да извърши ремонта само. 
                       Отговори г-н Добричов – ще се огледа на място за течовете и се направи 
план сметка за необходимите средства, за да се прецени как да се постъпи. 
 
                         Няма други въпроси. 
 
                         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.10 
часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :      /п/                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :    /п/ 
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / И.Велков / 
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