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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№24/25.06.2021 

 

 

Днес 25.06.2021 год. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене 

(трети етаж) се проведе редовно заседание на Общинския съвет -Чупрене, при спазване на 

въведените в страната мерки срещу разпространение на COVID-19. 

В заседанието взеха участие 10 (десет) общински съветници. Отсъства по уважителни 

причини г-н Даньо Милков Антов  - в болничен. 

На заседанието присъстваха: г-н Анжело Добричов – кмет на Община Чупрене, г-жа 

Мария Тодорова - Зам.-кмет на Община Чупрене, Камелия Бакалеева – юрист на Община 

Чупрене, кметски наместници на селата Протопопинци, Репляна и Долни Лом, Ирена Дочева 

– лице подпомагащо с правни консултации Общински съвет Чупрене.  

Заседанието бе открито в 9.30 ч. от г-н Иван Весков Велков - Председател на 

Общински съвет Чупрене. 

Редовното заседание бе ръководено от Иван Весков Велков – Председател на 

Общинския съвет – Чупрене, който обяви, че на днешното заседание има кворум и може да 

започне работа, като информира присъстващите на заседанието, че г-н Даньо Милков Антов 

– общински съветник към Общински съвет – Чупрене отсъства вече около половин година, 

поради заболяване и това дава законното право да се сезира ОИК – Чупрене за замяната му. 

Председателя предостави думата на г-жа Ирена Дочева да разясни процедурата по замяна. 

Г-жа Дочева подробно обясни алгоритъма, който се следва за замяна на общински 

съветник, при отсъствието и невъзможността му да заема длъжността „общински съветник”. 

След така направените разяснения Председателя продължи процедурно и прочете 

предварителния дневен ред на днешното редовно заседание на Общински съвет –Чупрене, 

както следва:  

1. Финансиране на дейности за осигуряване на проводимост на речните легла на 

територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране почистването 

им от смесени битови отпадъци, образувани от населението; 

2. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на 

читалищата през 2020 г. под формата на субсидия и за осъществените 

читалищни дейности. 

3. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца на 

територията на община Чупрене от учебната 2021/2022 година  

4. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация (Приет на заседание на 

Общински съвет на 06.01.2004 г., последни изменения с Решение № № 56,57 и 

58 взето с  Протокол № 9 от 07.05.2020 г. на заседание на Общински съвет 

Чупрене) 
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5. Определяне представител на Общински съвет Чупрене за включване в състава 

на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на 

област Видин. 

6. Разни. 

Общинските съветници гласуваха дневния ред на редовно заседание №24 проведено на 

25.06.2021г. 

 

Гласували  10  (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Дневния ред бе приет с 10 (десет) гласа „ЗА“. 

 

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

Т. 1 от дневния ред: 

Финансиране на дейности за осигуряване на проводимост на речните легла на 

територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране почистването им от 

смесени битови отпадъци, образувани от населението 

Г-н Велков даде думата на вносителя  - г-н Анжело Добричов – Кмет на Община 

Чупрене за кратко разяснение настоящата точка. 

Г-н Анжело Добричов разясни така внесеното предложение, като подчерта, че това е 

остатъка от цялата сума, която е била 8228,66 (осем хиляди двеста двадесет и осем лв. и 

шестдесет и шест ст.) първата сума от 5000 лв.(пет хиляди лева), след решение на Общински 

съвет е усвоена, но сега е необходима другата сума за да продължи почистването на речните 

легла. 

Г-н Велков даде думата на Председателя на постоянната комисия по икономическо 

развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика на общински съвет – Чупрене. 

Г-н Адриан Маринов прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи 

предложението на кмета на Община Чупрене. 

Г-н Велков предостави думата на г-жа Ирена Дочева за определени разяснения, която 

отправи запитване точно кои речни легла се почистват. 

Г-н Добричов отговори, че се работи по всички речни легла на територията на община 

Чупрене. Битовите отпадъци са събрани и извозени в депото за отпадъци във Видин, като за 

целта са използвани специализираните автомобили за сметоизвозване. 

Премина се към гласуване. 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника, както следва: 

 

Поименно гласуване на съветниците: „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 „ОТСЪСТВА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 
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Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 176 

Относно: Финансиране на дейности за осигуряване на проводимост на речните 

легла на територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране 

почистването им от смесени битови отпадъци, образувани от населението 

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с § 58 и § 60 от ЗИД на 

ДОПК, / в сила от 01.01.2021 год./,  

 

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

Общинският съвет Чупрене разрешава да се използват 3228,66 лв. / три хиляди двеста 

двадесет и осем лв. и шестдесет и шест ст./ от направените отчисления от Община Чупрене 

по реда на чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, по банкова сметка за чужди 

средства в РИОСВ Монтана, за  финансиране на дейности по осигуряване на проводимостта 

на речните легла на територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране 

почистването им от смесени битови отпадъци, образувани от населението. 

 

МОТИВИ: Извършване на дейности за осигуряване на проводимост на речните легла 

на територията на община Чупрене , чрез почистването им от смесени битови отпадъци. 

Предвид нарушената проводимост и наличието на отпадъци от битов характер в 

речните легла, с писмо Изх.№ 08-00-63/15.01.2021 год. Министъра на околната среда и 

водите дава указания за спешни действия за проверка и осигуряване на необходимата 

проводимост на същите. 

С направените изменения на ДОПК, в сила от 01.01.2021 год., е дадена възможност 

месечните обезпечения и отчисления по чл.60 ал.2 т.1 и чл.64 ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците, натрупани за периода от 01 март 2020 год. до 31декември 2020 год., и за цялата 

2021 год., да остават по сметка на общината, която ги е събрала и да се разходват по решение 

на общинския съвет, чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от 

общинския съвет начин на определяне и размера на такса битови отпадъци. 

Обезпечаването на дейностите по почистване на речните корита от смесени битови 

отпадъци, образувани от населението, може да се осъществи по решение на общинските 

съвети, чрез натрупаните средства по чл.60 и чл.64 от Закана за управление на отпадъците.   

  

Т. 2 от дневния ред: 

Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на 
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читалищата през 2020 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни 

дейности. 

Г-н Велков даде думата на вносителя  - г-н Анжело Добричов – Кмет на Община 

Чупрене за кратко разяснение настоящата точка. 

Г-н Анжело Добричов разясни така внесеното предложение. 

Г-н Цветан Николов поиска думата и отправи своето запитване, кой прави бюджетите 

на читалищата. 

Г-н Мария Тодорова направи кратки разяснения, като уточни, че читалищата са 

неправителствени организации, които разполагат с делегирани бюджети, които се отпускат 

от Министерство на културата, превеждат се на съответните общини и служителите в 

съответните читалища изготвят, изпълняват и отчитат своите бщджети. 

Г-н Велков благодари за така направените уточнения и от своя страна подчерта, че се 

гласуват изразходваните бюджетни средства на всички читалища на територията на община 

Чупрене, с изключение на това на с. Търговище, тъй като Отчета на изразходваните 

бюджетни средства, предоставени на читалище с. Търговище през 2020 г. е депозиран твърде 

късно за да бъде разгледан и гласуван на днешното заседание и ще бъде разгледан на 

следващо заседание на Общински съвет Чупрене, след като бъде направено надлежното 

предложение от общинска администрация Чупрене. 

Г-н Велков даде думата на Председателя на постоянната комисия по икономическо 

развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика на общински съвет – Чупрене. 

Г-н Адриан Маринов прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи 

предложението на кмета на Община Чупрене. 

Премина се към гласуване. 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника, както следва: 

 

Поименно гласуване на съветниците: „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 „ОТСЪСТВА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 177 

Относно: Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, 
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предоставени на читалищата през 2020 г. под формата на субсидия и за осъществените 

читалищни дейности 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от 

Закона за народните читалища,  

 

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

Приема Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата 

през 2020 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности. 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на Закона за народните читалища, председателите 

на народните читалища на територията на съответната община представят ежегодно в срок 

до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни 

дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 и за изразходваните от бюджета 

средства през предходната година 

 

Т.3 от дневния ред:  

Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца на 

територията на община Чупрене от учебната 2021/2022 година  

 

Председателя на ОбС – Чупрене дава думата на вносителя на предложението. 

Г-н Анжело Добричов  направи кратко резюме на предложението, като подчертава, че 

вече има приет закон и всяка община следва да внесе в съответния Общинския съвет 

предложение от кога да бъде въведено, като крайният срок е 2023година. Към настоящия 

момент са събрани писмените декларации за съгласие на родителите, децата им да започната 

предучилищна подготовка на 4-годишна възраст, като тези декларации са при директорите 

на съответните детски градини на територията на община Чупрене и могат да бъдат 

предоставени при необходимост. 

Г-н Велков благодари за предложението и даде думата на Председателя на постоянна 

комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и 

вероизповедание на общински съвет – Чупрене, относно становището на Комисията. 

Г-н Богомил Станков прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи 

така направеното предложение. 

Поради липсата на други предложения и въпроси се премина към гласуване на така 

направеното предложение на г-н Анжело Добричов. 

Премина се към гласуване:  

Гласували  10  (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 178 

 



6 
 

Относно: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-

годишните деца на територията на община Чупрене от учебната 2021/2022 година  

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал.1 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищно образование и 

във връзка с §16 и §17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищно образование, 

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

1. Въвежда задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските 

градини на територията на община Чупрене, считано от учебната 2021/2022 г. 

2. Предучилищното образование на територията на община Чупрене се осъществява в 

общинските детски градини при стриктно спазване изискванията на държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт 

за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие. 

3. Възлага на Кмета на Община Чупрене осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

МОТИВИ: В Държавен вестник (бр. 82 от 18.09.2020г.) е публикуван Закон за 

изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за предучилищното и училищно образование 

(ЗПУО), който предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-

годишните деца от учебната 2023/2024г., като в този срок, общините следва да създадат 

необходимите условия за обучението им в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по 

прилагането му (§16). 

Водещ мотив за въвеждане на задължително продучилищно образование на 4-

годишните деца е необходимостта да се обхванат всички деца от различните етнически 

групи, както и да се ускори езиковото и когнитивното им развитие. Според международните 

изследвания по-високи резултати показват онези деца, включени   по-продължително време в 

предучилищно образование. Задължителната детска градина ще помогне за преодоляване на 

обучителните затруднения чрез ранно интегриране на потребностите, ще предотврати 

натрупването на дефицити, а впоследствие и отпадането им от образователната система. 

Във всички детски градини на територията на общината има осигурени условия за 

осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с 

изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за 

личностно развитие 

От директорите на детските градини беше проведено допитване до родителите на деца 

на 4 години,  и в свои  декларации родителите декларират съгласие за въвеждане от 2021 г. 

на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца. 

Съгласно §17 от ЗИД на ЗПУО, по решение на общините, задължителното 

предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе на тяхна територия и 

преди този срок.  Съгласно § 17, за да се пристъпи към подобна стъпка е необходимо да се 

предприемат следните действия: 

1. Да се осигурят необходимите условия съгласно изискванията на държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт 

за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие с възможност за максималното 
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включване в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна 

възраст; 

2. Да се проучи мнението на родителите за задължителното предучилищно 

образование на 4-годишните деца, като с него се съгласуват предприетите действия за 

въвеждането му преди срока, посочен в §16. 

3. Да се приеме решение на Общинския съвет за въвеждане на задължително 

предучилищно образование на 4-годишните деца. 

 4. Да се изпрати решението на МОН с оглед осигуряване на необходимото 

финансиране. 

Съгласно определените от МОН процедури, допълнителното финансиране на 

задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца, ще бъде осигурено както 

следва: 

- за решения на ОбС, влезли в сила до края на 2020 г. – от първо число на месеца, 

следващ месеца на влизане на решението; 

- за решения на ОбС, влезли в сила след 31.12.2020 г. – от началото на следващата 

учебна година (2021/2022). 
 

 

Т4. от дневния ред 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация (Приет на заседание на Общински 

съвет на 06.01.2004 г., последни изменения с Решение № № 56,57 и 58 взето с  Протокол 

№ 9 от 07.05.2020 г. на заседание на Общински съвет Чупрене) 

 

Председателя на ОбС – Чупрене обяви точка от дневния ред и направи кратки 

разяснения по нея, като вносител. Изрично подчерта, че в правилника се извършват промени 

които касаят постоянните комисии и техните заседания, като след приемане на правилника 

следва заседанията да са два дни преди редовното заседание на Общински съвет Чупрене и 

за целта всеки общински съветник, участващ в постоянна комисия следва да ползва неплатен 

отпуск за деня за заседание на комисията. 

Въпроси и коментари не възникнаха. 

Г-н Велков предостави думата на Председателя на постоянна комисия по 

здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и 

вероизповедание на общински съвет – Чупрене, относно становището на Комисията. 

Г-н Богомил Станков прочете становище на комисията, която единодушно подкрепи 

така направеното предложение. 

Поради липсата на други предложения и въпроси се премина към гласуване на така 

направеното предложени. 

Премина се към гласуване. 

Гласували  поименно 10 (девет) съветника, както следва: 

 

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

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 
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Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТВОД” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Гласували  10  (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 179 

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация (Приет на заседание на Общински 

съвет на 06.01.2004 г., последни изменения с Решение № № 56,57 и 58 взето с  Протокол 

№ 9 от 07.05.2020 г. на заседание на Общински съвет Чупрене) 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 и чл. 28 от 

Закона за нормативните актове, § 2 от преходни и заключителни разпоредби на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

 

Общински съвет – Чупрене взе следното решение: 

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация  (Приет на заседание на Общински съвет на 06.01.2004 г., последни 

изменения с Решение № № 56,57 и 58 взето с  Протокол № 9 от 07.05.2020 г. на заседание на 

Общински съвет Чупрене), както следва: 

§ 1. Чл. 27, ал. 1 се изменя и допълва, като придобива следното съдържание: 

Постоянните комисии се свикват на заседание предходния ден на предстоящото, 

редовно заседание от председателя или по искане на една трета от членовете. При 

провеждане на извънредно заседание, комисиите заседават същия ден, един час преди 

началото на заседанието. 

§ 2.  Чл. 41, ал. 3, т. 1, б. „б” се изменя и допълва, като придобива следното 

съдържание: 

За всяко участие в редовно заседание на комисия – за председател - 60 лв. и член – 50 

лв. 

Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация е приет с Решение № 179, взето по Протокол № 24 от 25.06.2021г. на 

Общински съвет Чупрене. 
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МОТИВИ: Изработен е Проект за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. Проведени са обществени консултации по обсъждане на 

Проекта, заедно с мотивите и доклада към него за срок от 30 - дни.   

 

 

Т. 5 от дневния ред: 

Определяне представител на Общински съвет Чупрене за включване в състава на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област 

Видин. 

Председателя на ОбС – Чупрене обяви точка от дневния ред и направи кратки 

разяснения по нея, като вложител, като обясни, че след постъпило писмо от Областна 

администрация Видин, следва да бъде избран представител на Общински съвет Чупрене, 

който да е за член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на 

област Видин, катонеговото предложение това да е г-жа Радостина Ранчинска. 

Други предложения, въпроси и коментари не възникнаха. 

Г-н Велков даде думата на Председателя на постоянната комисия по законност, 

обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от 

ЗПКОНПИ на Общински съвет – Чупрене за становище по настоящата точка. 

Г-жа Радостина Ранчинска прочете становище на комисията, която единодушно 

подкрепи предложението. 

Г-жа Радостина Ранчинска даде своя „ОТВОД” за гласуване по настоящата точка. 

Премина се към гласуване. 

Гласували  поименно 9 (девет) съветника, както следва: 

 

Поименно гласуване на съветниците: „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 „ОТСЪСТВА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ОТВОД” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Гласували  9 (девет) съветника: 

„ЗА” - 9  (девет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се прие с 9 (девет) гласа „ЗА”. 
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РЕШЕНИЕ № 180 

 

Относно: Определяне представител на Общински съвет Чупрене за включване в 

състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на 

област Видин. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при 

бедствия, във вр. с писмо вх. ОбС № 206-56/17.06.2021 г. на Областен управител на област 

Видин  

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

Определя Радостина Александрова Ранчинска като представител на Общински съвет 

Чупрене, за член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на 

област Видин. 

 

МОТИВИ: За подпомагане изпълнението на дейностите във връзка със защитата при 

бедствия се създава Областен съвет за намаляване риска от бедствията. Според чл.  64а, ал. 2 

от ЗЗБ: Членове на Областния съвет са: кметовете на общини или оправомощени техни 

представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на 

областта, директорът на регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението", директорът на областната дирекция на МВР, командирът на военното 

формирование на територията на областта, директорът на териториалната дирекция на 

Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на центъра за спешна медицинска 

помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на 

изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, 

и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. 

 

 

Т. 6 от дневния ред: Разни. 

Г-н Велков обяви последната точка от дневния ред „Разни” и предостави думата на 

Общинските съветници. 

Г-н Цветан Николов поиска думата и отправи своите запитвания, както следва; 

1. защо не се спазва работното време от служителите в общинската администрация и 

2. защо за търговете определени от община Чупрене го уведомяват в последния 

момент, като представител на Общински съвет Чупрене в комисията по търговете. 

Г-н Анжело Добричов отговори на първото запитван, че служителите има точно 8 

часов работен ден, относно второто запитване не даде точен отговор. 

Кметския наместник на с. Търговище отправи запитване относно нерегламентираните 

сметища на строителни отпадъци на територията на община Чупрене, не би ли могло да се 

извозват с общински превоз срещу заплащане. 

Г-н Добричов отговори, че не съществува такава практика и общината не може да 

извършва такава стопанска дейност. 

Г-жа Велислава Вълчинова отново повдигна въпроса за преминаването на МПС-та 

през с. Средогив с изключително висока скорост, както и факта, че пътните знаци в с. 

Средогрив не се виждат от буйна растителност. Трябва ли да има инцидент, че да се вземат 

мерки за безопасност, защо не се разговаря с пътна полиция и/или АПИ.  
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Г-н Анжело Добричов отговори, че пътя не е общински и общината няма отговорност, 

той може да предостави телефонните номера на представители на АПИ и г-жа Вълчинова да 

разговаря с тях. 

Г-н Адриан Маринов поиска думата и запозна присъстващите с факта, че многократно 

е получавал устни сигнали срещу кметския наместник на с. Протопопинци, които гласят, че 

същото лице не си изпълнява задълженията като кметски наместник. Г-н Велков го 

подкрепи, като заяви, че в деловодството на Общински съвет Чупрене също има официална 

жалба от жителите на село Протопопинци. 

Г-н Анжело Добричов отговори, че тези сигнали са от хора, които не са доволни, че 

кметският наместник изпълнява своите задължения, с което засяга техните лични интереси. 

Г-н Велков предостави думата на г-жа Ранчинска, която запита какво се случва със 

закупуването на шатра за Турлашкият събор. 

Г-жа Мария Тодорова и отговори, че проекта е изготвен и депозиран във Фонд 

„Земеделие”, но все още няма официален отговор, което може би ще означава, че няма да се 

успее със закупуването на шатра до стартиране на Турлашкият събор, което от своя страна 

води до търсене на други алтернативи. 

Г-н Цветан Николов запита защо толкова късно е насрочена датата  за Турлашкият 

събор. 

Г-н Анжело Добричов отговори, че организацията по такова мащабно събитие е 

изключително трудоемко, както и също изисква много времеви и човешки ресурс, поради 

тази причина са насрочили датата толкова късно в календара. 

Г-н Цветан Николов предложи и тази година да се помисли за организиране на 

„Празник на Балкана”, като много неща около организацията и изпълнението ще се поемат 

от членовете на Общински съвет, а община Чупрене да организира само превоз до Балкана, 

като посочи час и място на тръгване на общинския превоз за жителите на община Чупрене, 

които нямат свои превоз. 

Г-н Ангело Добричов не отговори, но си записа като възможност да се организира. 

Г-жа Ранчинска запита какво се случва с капиталовите разходи и задвижени ли са 

проектите за реализация, за които вече има фирма – изпълнител. 

Г-н Анжело Добричов отговори, че има голям проблем с фирмата - изпълнител, че 

сроковете по проекта текът а фирмата не предприема никакви действия и дори не отговаря 

на телефонните му обаждания. Това е изключително притеснително относно изпълнението 

на цялостния проект. 

Г-н Илиян Тонин отправи запитване дали ще се проведе традиционния Празник на 

Балкан, който се е провеждал всяка година на 21 Август. 

Г-жа Мария Тодорова отговори, че са провеждани телефонни разговори с 

представители на съседна Сърбия, но все още няма официален отговор на  запитването ни 

дали Сърбия ще отвори границите си за традиционния празник с оглед усложнената 

епидемична обстановка там. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Председателя на 

Общински съвет Чупрене в 10.26 часа. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС  - Чупрене:     

                    /П. Семкова/                                                                            / И. Велков / 


