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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

ПРОТОКОЛ 

№25/30.07.2021 

Днес 31.08.2021 год. от10.00 часа в Големия салон на  Читалището се проведе редовно 

заседание на Общинския съвет -Чупрене, при спазване на въведените в страната мерки срещу 

разпространение на COVID-19. 

В заседанието взеха участие 9 (девет) общински съветници. Отсъства по уважителни 

причини г-н Даньо Милков Антов  - в болничен и Илиян Георгиев Тонин – също болничен. 

На заседанието присъства:Г-жа Мария Тодорова - Зам.-кмет на Община Чупрене,  

Заседанието бе открито в 10.00. 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.  

дневния ред. 

Въпроси няма .Преминава се към гласуване: 

Гласували  9 (девет) съветника: 

„ЗА” - 9  (девет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

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

РЕШЕНИЕ № 183 

Относно: Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалище 

„Проф. Д-р Асен Златаров“ с. Търговище 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: 

1. Приема Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалището през 

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



п 

п 

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.4 от дневния ред:  

Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни 

Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2021/2022 учебна година, който се 

утвърждава с Акт на Министерския съвет 

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

за кратко разяснение настоящата точка.                                                                                                                                                                            

 Г-н Добричов:  Тези детски градини трябва да оцелеят. 

          Г-н Велков даде думата на Г-н Богомил Маринов,който прочете становището на комисията, 

която единодушно подкрепя предложението. 

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 № 184 

Г-жа Ранчинска дава предложение във връзка с постъпилия материал за 15 мин почивка за 

становище . 

След почивката Председателя Иван Велков дава думата на Г-жа Ранчинска – председател 

на комисията по законност обществен ред ,административно обслужване ,тсу,транспорт. 

Предложението се приема от комисията .  

Гласували  
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Относно: Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” 

с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2021/2022 учебна година, който 

се утвърждава с Акт на Министерския съвет 

 

 На осн. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 

от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на 

защитени детски градини и защитени училища и на условия и ред за тяхното допълнително 

финансиране, Общински съвет Чупрене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 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 през новата 2021/2022 учебна година. 

 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 2021 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. 

         Мотиви: В член 1 на Постановление № 121 от 23 юни 2017 година за приемане на 

критерии за определяне на защитени детски градини и защитени училища и на условия и ред на 

тяхното допълнително финансиране са посочени критериите, на които трябва да отговаря 

защитена детска градина, а именно:  

(ал. 1)   За защитена детска градина по смисъла на чл. 54, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование се определя детска градина, която, ако бъде закрита, 

най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 

километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 

километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които 

организират задължително предучилищно образование. 

 ( ал. 2) За защитена може да се определи и част от детска градина, която се намира в друго 

населено място, ако отговаря на критериите по ал. 1. 

В изпълнение на  чл.54, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование 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, списъкът със защитените детски градини и защитени училища се актуализира 

ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на общината, след решение на общинския съвет.  
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С Решение № 857 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г.,   ДГ „Христо Ботев” 

с.Горни Лом е вписана под № 35, а ДГ „Здравец“ с.Чупрене под № 37 в Списък със защитени 

училища и детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г. 

След направения анализ на специфичните за общината демографски, социални, географски 

и инфраструктурни фактори, както и на база определените от  МОН критерии за определяне на  

защитени детски градини, смятаме че ДГ “Здравец” с.Чупрене  и ДГ Христо Ботев“ с. Горни Лом  

отговарят на посочените критерии. 

 

      

 

 

 

 

      

                   

   

Т.5 от дневния ред:  

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 

2021/2022 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет; 

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: Това е същото като предишното. 

Г-н Велков даде думата на Г-н Богомил Маринов,който прочете становището на комисията, която 

единодушно подкрепя предложението. 

 

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”. 
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РЕШЕНИЕ № 185 

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 2021/2022 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет 

             На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 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 

Общински съвет Чупрене  взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

 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 през новата 2021/2022 учебна година. 

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 2021 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. 

Мотиви: В чл.1 и чл.2 на Постановление №121 от 23 юни 2017 година за приемане на критерии за 

определяне на защитени детски градини и защитени училища и на условия и ред на тяхното 

допълнително финансиране са посочени критериите, на които трябва да отговаря защитено 

училище, а именно: 

 (ал. 1) „За защитено училище по смисъла на чл.54, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование за учениците от І до VІІ клас се определя училище, което, ако бъде 

закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от І до VІІ клас ще пътуват на не по-малко от 

20 км. по налична пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което 

се осъществява обучение в съответния клас.  

С Решение № 857 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г., ОУ „акад. Михаил Димитров “ 

с.Чупрене  е вписано под № 36, а  ОУ „Христо Ботев”  с.Горни Лом под № 34 в Списък със 

защитени училища и детски градини в Република България за учебната 2020/2021 година.  

В изпълнение на  чл.54, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование 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, списъкът със защитените детски градини и защитени училища се актуализира 

ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на общината, след решение на общинския съвет  
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След направения анализ на специфичните за общината демографски, социални, географски и 

инфраструктурни фактори, както и на база определените от  МОН критерии за определяне на  

защитени училища, смятаме че ОУ „акад. Михаил Димитров “ с.Чупрене  и  ОУ „Христо Ботев”  

с.Горни Лом  отговарят на посочените критерии. 

 

Т. 6 от дневния ред: 
Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене в Списъка на 

средищните детски градини и училища през новата 2021/2022 учебна година, който се утвърждава 

с Акт на Министерския съвет; 

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 Велков даде думата на Г-н Богомил Маринов,който прочете становището на комисията, която 

единодушно подкрепя предложението. 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

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

 

РЕШЕНИЕ № 186 

Относно: Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене в Списъка 

на средищните детски градини и училища през новата 2021/2022 учебна година, който се 

утвърждава с Акт на Министерския съвет 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 

3, ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на средищни детски 

градини и училища 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 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 през новата 2021/2022 учебна 

година. 
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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 2021 г. за 

актуализиране на Списъка със средищните детски градини и училища. 

Мотиви: В чл.1 и чл.2 на Постановление №128 от 29 юни 2017 година за определяне на критерии 

за включване в Списъка на средищните детски градини и училища са посочени критериите, на 

които трябва да отговаря средищно училище, а именно: 

(чл. 2) „За средищно училище по смисъла на чл.53, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 

от закона за предучилищното и училищното образование – начално, основно, обединено или 

средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в  задължителна училищна възраст от 

други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо 

обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана 

пътна мрежа.  

 С Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г., ОУ „акад. Михаил 

Димитров “ с.Чупрене  е вписано под № 197 в Списък със средищни училища в Република 

България за учебната 2020/2021 година.  

 В изпълнение на  чл.53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл.3, ал.1 от Постановление № 128 на МС  от 29.06.2017 г. за определяне  на критерии за за 

включване в Списъка на средищните  детски градини и училища, същият се актуализира ежегодно 

по мотивирано предложение на Кмета на общината, след решение на общинския съвет  

 След направения анализ на специфичните за общината демографски, социални, географски 

и инфраструктурни фактори, както и на база определените от  МОН критерии за определяне на  

средищни училища, смятаме че ОУ „акад. Михаил Димитров “ с.Чупрене  отговаря на посочените 

критерии. 

 

Т. 7 от дневния ред: 

Приемане на План за защита при бедствия на Община Чупрене за периода 2021-2023 г. 

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

кратко разяснение настоящата точка.                                                                                                                      

Г-н Иван Велков постави въпроса за самият план ,който не е приложен. 

Г-жа Тодорова:Планът е предаден. 

Г-жа Ранчинска:Сече се във вододайна зона и няма да има вода. 

Г-жа Тодорова:От 2000 година не съществува вододайна зона. ВИК Видин не си е свършил 

работата. 

Г-н Добричов :Преминахме две проверки и нарушения няма. 

Г-н Велков даде думата на Г-жа Радостина Ранчинска, която прочете становището на комисията, 

която единодушно подкрепя предложението. 

Премина се към гласуване. 



п 
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Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

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

 

РЕШЕНИЕ № 187 

ОТНОСНО:  Приемане на  План за защита при бедствия на Община Чупрене за периода  

2021-2023г. 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

Приема План за защита при бедствия на Община Чупрене за периода  2021-2023г. 

Мотиви: Изпълнението на Общински план за защита при бедствия за  периода 2021-2023г. 

изисква стройна организация при извършването на превантивни действия по изпълнението но 

Плана, както и при евентуално възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на 

Община Чупрене. 

 

Т.8 от дневния ред: 

 Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост. 

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: Предложението е пред Вас. Г-н 

Савов е тук. 

Г-н Велков даде думата на Г-жа Велислава Вълчинова,която прочете становището на комисията, 

която единодушно подкрепя предложението. 

Г-н Станков,г-н Тонин, г-н Йокин и г-н Велков дават отвод. 

Премина се към гласуване. 

Гласували  поименно 6 (шест) съветника, както следва: 

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

 



п 
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Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ОТВОД” 

Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТВОД” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували  6 (шест) съветника: 

„ЗА” - 6  (шест)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се прие с 6 (шест) гласа „ЗА”. 

РЕШЕНИЕ № 188 

Относно: Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 44, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1.Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на Община Чупрене да организира 

процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти частна 

собственост съгласно Приложение 1 , неразделна част от настоящето решение. 

 

2.Общински съвет Чупрене определя: 

2.1.Вид  на процедурата: публичен търг с тайно наддаване за срок от една година; 

2.2.Начална тръжна цена: 

Землище Чупрене: 

 -ниви-24,00 лв./дка. 

 -лозя-23,00 лв./дка. 

Землище Търговище: 

 -ниви-15,00 лв./дка. 

Землище Репляна: 

 -ниви-21,00 лв./дка. 



п 

п 

2.3.Депозит за участие  – 10 % 

 

Мотиви: Съгласно чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с 

изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез 

търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на 

резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на 

договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

 Съгласно чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество Земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите, пасищата и 

ливадите, се отдават под наем и под аренда чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, 

по реда на Глава Десета от тази наредба, при спазване разпоредбите на ЗСПЗЗ, Закона за арендата 

в земеделието и други. 

  - отдаване под наем на земя – частна общинска собственост ,се извършва след решение на 

Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг по реда на настоящата наредба; 

 – въз основа резултатите от проведения търг,кметът на общината издава заповед  и 

сключва договор по реда на ЗЗД; 

 

Т. 9 от дневния ред:  

Наем на помещение – частна общинска собственост. 

 

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 Велков: Смятам, че срока трябва да се конкретизира. 

Г-жа Суйкова: Да остане така. 

Г-н Велков даде думата на Г-жа Велислава Вълчинова, която прочете становището на комисията, 

която единодушно подкрепя предложението. 

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” 



п 
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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 № 189 

 Относно: Наем на помещение – частна общинска собственост 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 във връзка с ал.6, изр.1, 

предл.1 от ЗОС, чл. 18, ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и във връзка със Заявление № 1722/19.07.2021г. от др. Олга Емилова 

Папушева 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 Общински съвет Чупрене дава съгласие за отдаване под наем на Помещение с площ 23 

кв.м., находящо се на първи етаж в Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 160 кв.м., 

построена 1989 г. – Комбинирана сграда - частна общинска собственост, находящо се в с.Долни 

Лом УПИ X, АОС №37 от 13.05.2004г., вх. рег. № 2815/27.12.2012г., акт. № 101, том 7 и скица 

№79/20.07.2021г.  

 Възлага на Кмета на Община Чупрене да бъде изготвен договор за наем на Помещение с 

площ 23 кв.м., находящо се на първи етаж в Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 160 

кв.м., построена 1989 г. – Комбинирана сграда - частна общинска собственост, находящо се в 

с.Долни Лом УПИ X, АОС №37 от 13.05.2004г., вх. рег. № 2815/27.12.2012г., акт. № 101, том 7 и 

скица №79/20.07.2021г. с цел упражняване на стоматологична дейност. 

Наемната цена е в размер на 11 лв на месец. 

Срокът на договора – съгласно чл.14, ал.3 от ЗОС не може да бъде по дълъг от 10 години. 

 Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 1722/19.07.21г. от 

„Амбулатория за първична дентална помощ-индивидуална практика - Д-р Олга Папушева” ЕООД, 

с управител д-р Олга Папушева за отдаване на помещение под  наем в с. Долни Лом, с цел 

упражняване на стоматологична дейност. Помещението е с площ 23 кв.м. и се намира на първи 

етаж в Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 160 кв.м., построена 1989 г. – 



п 
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Комбинирана сграда - частна общинска собственост, находящо се в с.Долни Лом УПИ X, АОС 

№37 от 13.05.2004г. и скица №79/20.07.2021г. 

Описаният имот е частна общинска собственост. Заявеното за ползване под наем помещение в 

размер на 23 кв.м. е с цел упражняване на стоматологична дейност на територията на с. Долни 

Лом и в цялост на Община Чупрене. От години хората, живеещи на територията на с. Долни Лом 

са били лишени от възможността за достъп до стоматологична помощ в населеното място, поради 

което отдаването под наем на помещението ще допринесе за задоволяване на здравните им нужди. 

 Съгласно чл. 14, ал. (1) от ЗОС - Свободни нежилищни имоти - частна общинска 

собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или  на 

юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под  наем на трети 

лица. Съгласно ал. (6)  с решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем 

без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на 

съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз 

основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от 

оправомощено от него длъжностно лице. 

 
Т. 10 от дневния ред: 

Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2021 г. 

 

Г-н Велков: Заседанията на Общинския съвет и комисиите се провеждат редовно. 

За шест заседания имаме 61 решения.Имаме бюджет от 136 000 лв.Досега са усвоени 44 000. 

Г-жа Суйкова: Има фактури без да е споменато какво е закупено. 

Г-н Велков:Това са искания.Повечето не са разплатени. Има заложени средстав за лаптопи, има и 

оферта-няма отговор. 

Г-н Велков даде думата на Г-жа Радостина Ранчинска,която прочете становището на комисията, 

която единодушно подкрепя предложението. 

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 № 190 

 Относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първо полугодие 

на 2021 г. 

 На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет Чупрене взе 

следното решение: 



п 
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Приема Отчета  за дейността на съвета и неговите комисии за първо полугодие на 2021г. 

 Мотиви: Общинският съвет Чупрене приема Отчета за дейността на общинския съвет и 

неговите комисии за 2021 г., във вр. с изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. 

 

Т. 11 от дневния ред: 

Приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие  на 2021 г. 

 

Г-н Велков:  Рутинна точка. Това е само план. Следващото заседание ще се проведе на 

20.08.2021г.  

Г-н Велков даде думата на Г-жа Радостина Ранчинска,която прочете становището на комисията, 

която единодушно подкрепя предложението. 

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 № 191 

Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие  на 2021 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 5, ал. 1 от Правилника за 

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

общинската администрация, Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 Общински съвет Чупрене приема План за работа за второ полугодие на 2021 г.  

Мотиви: Във връзка с разпоредбите на ЗМСМА, Правилника за организацията и дейността 

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

Общински съвет Чупрене приема План за работа за второ полугодие на 2021 г., който е разработен 

с основни точки за разглеждане и може да бъде допълван с внесени нови предложения в 

Общинския съвет. 

Т. 12 от дневния ред:Разни 

Г-н Велков обяви последната точка от дневния ред – разни. 

Г-жа Ранчинска зададе въпрос за ремонти в с.Чупрене от капиталовите разходи.  



п 
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Г-н Добричов:Работим по закон Всичко се проверява.Не ми трябват повече проверки и даване на 

обяснения. 

Г-н Цветан Николов: Пътуващите да си тръгват когато свърши работния ден. 

Г-н Добричов: Не можем да изплащаме извънреден труд. 

Г-н Цветан Николов зададе въпрос към Г-н Анжело Добричов относно културния календар и 

празника на Балкана  ,който се провежда ежегодно. 

Г-н Добричов:Тази година празник няма да има. 

На въпроса кой го е решил Г-н Добричов отговори ,че той така е преценил.  

Други дебати и въпроси няма. 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Председателя на 

Общински съвет Чупрене  в .10.43 часа. 

 

Протоколчик:                                                          Председател Обс: 

     /Е.Петрович/ /И.Велков/ 

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ  Обс - Чупрене 

 /Е.Петрович/ /И.Велков/ 

 

 

 


