
 1 

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg;  http://chuprene.com 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 28/29.10.2021 г. 

 

 

 

Днес, 29.10.2021 год. от 09.30  часа в Големия салон на Читалището с. Чупрене се 

проведе редовно заседание на Общинския съвет - Чупрене, при спазване на въведените в 

страната мерки срещу разпространение на COVID-19. 

Присъстват 10 (десет) общински съветници. Отсъства по уважителни причини г-н 

Илиян Георгиев Тонин – в болничен.  

На заседанието присъстват: г-н Анжело Добричов- Кмет на Община Чупрене, г-жа 

Мария Тодорова – Зам. кмет на Община Чупрене, г-жа Ирена Дочева – лице помагащо с 

правни консултации, кметове и кметски наместници. 

Заседанието бе открито в 09.30 часа от г-н Иван Весков Велков - Председател на 

Общински съвет Чупрене. 

 Редовното заседание бе ръководено от г-н Иван Весков Велков – Председател на 

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

започне работа.   

 Във връзка с обявената епидемична обстановка, Председателят предложи 

заседанието да се проведе при „закрити врати”. 

Предложението бе подложено на гласуване. 
 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 
 

Предложението се приема. 

 

Председателят прочете проекта на дневния ред, както следва: 

 

    1.   Разпореждане с общинска собственост. 

 2.  Приемане на Анализ на потребностите, относно подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Чупрене. 

3.   Разни 

 

Общинските съветници гласуваха дневния ред на редовно заседание № 28 проведено на 

29.10.2021 г. 

 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 
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Дневният ред се приема с 10 (десет) гласа „ЗА”. 

 

 

Точка 1 от дневния ред: Разпореждане с общинска собственост 

 

Г-н Велков дава думата на г-н Анжело Добричов за разясняване на предложението. 

Г-н Добричов: Постъпило е заявление от г-н Емил Кирилов Спасичков за закупуване на 

общински имот за изграждане на фотоволтаична централа. Това е имот, който е бил 

определен за спортен комплекс. Предлагам да го продадем-в общината ще влязат пари. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ирена Дочева: Смятам, че имота е публична общинска 

собственост, тъй като предназначението му е за обществен комплекс. Общинският съвет не 

може да взема решения за разпореждане с публична общинска собственост. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Вълчинова да прочете становището на комисията. 

Комисията подкрепя внесеното предложение.  

 

Премина се към поименно гласуване: 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

 РЕШЕНИЕ № 198 
 

 

Относно: Разпореждане с общинска собственост 

 

 На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и във връзка със Заявление № 2333/06.10.2021г. от 

Асаши Електрик ООД, управител Емил Кирилов Сасичков 

 

                          Общински съвет Чупрене взе следното Решение:  

 

 

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

организира провеждането на публична тръжна процедура за продажба на недвижим 
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имот, частна общинска собственост, ПИ с индентификатор 81757.500.1086 по 

кадастралната карта в с.Чупрене, община Чупрене,обл.Видин – урбанизирана 

територия с начин на трайно ползване:за друг обществен обект, комплекс, с площ от 

6000 кв.м. и Акт № 1506 за ЧОС от 07.02.2019г. и скица на имота № 15-833422-

28.07.2021г. 

2. Общински съвет Чупрене одобрява извършената експертна оценка от „ХЕНА” ООД 

Видин с експерт оценител инж. Бистра Кирилова Василева на горепосочения 

недвижим имот в размер на 36 100.00 лева. 

3. Общински съвет Чупрене определя: 

3.1.Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване; 

3.2.Начална тръжна цена – 36 100.00 лева; 

3.3.Депозит за участие – 3 610.00лева; 

3.4.Стъпка на наддаване – 722.00 лева – 2% от началната тръжна цена; 

 

 

Мотиви: Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОС продажба на имоти и вещи - частна общинска 

собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права 

върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от 

данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 

общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по 

реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. 

Съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, разпореждането с  нежилищни имоти, частна 

общинска собственост, се извършва след изготвяне на пазарна оценка от независим 

лицензиран оценител на имоти и вещи. Изготвянето на пазарната оценка се възлага от 

кмета на общината. 

Във връзка с гореизложеното, се предлага провеждането на публична тръжна 

процедура за продажба на посочения имот, с което ще се осигурят финансови постъпления 

в общинския бюджет. 

 

 

Точка 2 от дневния ред: Приемане на Анализ на потребностите, относно подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците  в Община Чупрене. 

 

Г-н Велков дава думата на г-н Анжело Добричов за разясняване на предложението. 

Г-н Добричов:Всяка година има промяна в училищата. Това са задължителни неща, които 

трябва да се изпълнят. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска да прочете становището на комисията. 

Комисията подкрепя внесеното предложение. 

 

Премина се към гласуване: 

Гласували  10 (десет) съветника: 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                                          РЕШЕНИЕ № 199 

 

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите, относно подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците  в Община Чупрене. 

  

https://web.apis.bg/p.php?i=11607#p41243360
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На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.196, ал.3 от Закона на 

предучилищното и училищното образование 

 

                       Общински съвет Чупрене взе следното Решение:  
 

 1.Приема Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците  в Община Чупрене. 

        

 Мотиви: Законът на предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 

01.08.2016 г. задължава общините да изготвят Анализ на потребностите от подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците. 

Съгласно изискванията на чл. 196 ал. (1) Областният управител организира 

разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на 

територията на областта. Стратегията включва и описание на предизвикателствата, 

стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. 

Анализът по ал. 1 се разработва от съответните общини и се приема от общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. 

 

 

Точка 3 от дневния ред: Разни 
 

Г-н Адриан Маринов задава въпрос за построяването на детски площадки по селата, по 

точно в с. Върбово. 

Г-н Добричов: Предприемат се мерки. Допитвам се до хората за ремонт на площада в 

с.Чупрене. Заложен е и кът при чешмата на Голяма река. 

Г-н Богомил Станков: Не е кът, не са заложени средства за кът, тъй като изграждането на 

кът изисква много повече пари. 

Г-н Велков попита за ремонт на сграда в с. Горни лом. 

Г-н Добричов: В този ремонт има чуждо участие, тъй като в сградата има и други 

собственици. 

Г-н Цветан Николов: Общината да направи ремонт и след това останалите участници със 

завеждане на дело ще си платят. 

Г-н Велков:  

Имам писмен отговор от другите собственици на обекта в сградата на с.Горни лом,по точно 

кметство Горни лом , от преди 4-5 месеца за ремонта на тази сграда, за която са гласувани 

капиталови разходи в размер на 40 хиляди лева  за извършване на ремонт. Ще Ви 

предоставя след заседанието писмените отговори от съсобствениците на сградата  получени 

от мен преди повече от 5 -6 месеца .От същите отговори се разбира ,че те нямат нищо 

против да участват със съответният дял от съсобственост за ремонта на кметство Горни 

лом.. Всички те изразяват съгласие за ремонта. Тъй като средствата за ремонта на сградата 

в с. Горни Лом и останалите обсъждани обекти са заложени като капиталови разходи, ако 

не бъдат усвоени ще ги загубим и те ще бъдат върнати в държавния бюджет Защо Г-н 

Добричов през цялото време, като ние сме приели поименния списък на капиталови 

разходи през м.март за 2021 година не предприехте никакви мерки за повечето от 

гласуваните от Общински съвет обекти.Може би ще се наложи наистина да върнем 

средствата в държавния бюджет.  

Г-н Велков направи ново изказване: 

Ако трябва ние ще пренасочим с решение на Общински съвет останалите средства за 

закупуване на нещо друго за да не се върнат в държавния бюджет.  

А вие г-н Кмете ако сте поели някакъв друг ангажимент си е ваш проблем.Ние както ви 

казах ще ги пренасочим ,за да не ги върнем. 

Г-н Добричов попита Председателят: Вие заплашвате ли ме? 

Г-н Велков се обърна към всички в залата :Да виждате някой да го заплашва?Няма такова 

нещо г-н Добричов. 
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Г-н Велков зададе нов въпрос за санитарен възел,за беседките в местността „Гънденица”. 

Г-н Добричов:Там не може да се изгради ,защото ще ме глобят от РИОСВ – Монтана 

,защото е в Натура 2000. 

 

Г-н Велков отговори: Няма такова нещо г-н Кмете.Лично аз направих работна среща с г-жа  

Деница Славкова– директор РИОСВ Монтана на 15.09.21 г. Аз я запознах с взетото от 

общински съвет Чупрене решение за изграждане на санитарен възел в местността 

„Гънденица” .Тя ми отговори следното- ако дойда на проверка и има замърсяване на тази 

територия-тогава ще ви глобя.,но ако вие изградите такъв санитарен възел – наистина ще се 

радвам. А единственото което тя иска за изграждането на този възел е инвестиционен 

проект ,съобразен с изискванията по Натура 2000 и вкопаването на пластмасов бидон ,   

който отговаря на изискванията. На вратата когато ме изпрати г-жа Славкова - знаете ли 

какво ме помоли -да и помогнем за рекултивацията на общинското сметище на територията 

на Община Чупрене. Кажете ми колеги как можем да помогнем ние - Общинският съвет и 

Председателят .Каквото е трябвало сме направили - останалото зависи от Кмета г-н 

Добричов. Г-жа Славкова ме уведоми ,че след нейното завръщане на поста директор 

РИОСВ- Монтана е пуснала уведомителни писма до общините до къде е стигнала 

рекултивацията на сметищата на територията на област Видин и занаете ли какъв бе 

отговора –Община Белоградчик завършва рекултивацията до края на септември, Община 

Димово до средата на октомври,а Община Чупрене не е започвала.Кажете ми колеги- ние 

няма какво да направим.Това е работа на г-н Кмета . 

Също така има уведомително писмо от преди няколко дни отнасящо се отново за 

рекултивацията на Община Чупрене до Общински съвет Чупрене от РИОСВ. Аз не виждам 

какво можем да направим ние. Пак казвам това е работа на кмета г- н Добричов. 

Предполагам ,че няма такъв общински съвет в България, който да гласува средства за 

ремонти и те да не се усвояват от Кмета. 

 

Ново питане от Г-н Велков: Отностно визираните от Вас г- Кмете  площадки в селата 

Търговище, Протопопинци,Долни лом ,Средогрив в документа ,който ми бе предоставен от 

Вас,че в тези села има изградени детски площадки.За мен г-н Кмете това не са детски 

площадки,защото няма вътре нищо а има едни високи заграждения с мрежи,които по скоро 

стават за клетки за диви животни. 

С тези площадки които имаме и Вие визирате г-н Кмете - няма да привлечем нито една 

майка с дете.Колеги, всички имаме достъп до Интернет отворете и погледнете какви хубави 

детски площадки има изградени в страната.Това което имаме не се доближава по нищо до 

тях.Ако Вие г-н Кмете не изразходите тези средства гласувани месец март за изграждане на 

тези площадки за съжаление ще бъде жалко да бъдат върнати в бюджета на 

държавата.Също така бяха гласувани шест  хиляди лева за ремонт  на пенсионерския клуб 

Чупрене,който също така не сте започнали.Бяха гласувани средства и за детска площадка 

до пенсионерски клуб - Чупрене и много други такива обекти.Но както виждаме г-н Кмете- 

вие нямате намерение да ремонтирате и изграждате. . 

Отговор на питанията направени  от г-н Велков към г-н Добричов нямаше. 

Ново питане на г-н Велков за дърва за огрев.Какво става с дървата за огрев за местното 

население.Знаете ли г-н Добричов хората идват и ме питат защо вече две години няма дърва 

за огрев Камиони пълни с дърва минават през с. Горни лом а за населението няма,което за 

мен е престъпление. 

Г-н Добричов: Вие знаете ,че миналата година имаше тръжна процедура за добив на дърва 

,но никой не се яви. 

Г-н Велков:Г-н Добричов оттогава до сега измина година и половина.Вие търсихте ли 

някакво решение на проблема за огрева за местното население. Отговор няма.  

Г-н Велков : Също така се секат дърва от пасища и ливади ,а за местното население пак 

няма дърва. 

Г-н Добричов.Няма такива ливади за дърва. 
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Г-н Цветан Николов: Аз лично г-н Добричов ще отида ако трябва с   GPS  и съм сигурен че 

ще намеря дърва за огрев за местното население.Но трябва желание г-н Кмете. 

Г-жа Вълчинова: Също така и на нас ни изсякоха имот в с.Средогрив от Ваньо 

Костин,който ни обеща да ни докара два камиона за да не вдигаме шум,но това не се 

случи.Така се секат дърва от общински ливади  вкл. и частни. 

 

Г-н Велков: Общинските горски дават позволителни за сеч от тези ливади .  

 

Г-н Велков се обърна към общинските съветници и предложи да се състави временна 

комисия ,която до извърши проверка с GPS на ливадите и пасищата за които се издават 

позволителни за сеч на дървесина.Попита г-жа Ирена Дочева има ли право да се състави 

такава комисия.Тя отговори,че няма проблем за съставянето и. 

 

Г-н Велков: 

Постъпила е жалба от ЛРС „Миджур” за неправомерно изградени огради от електропастири 

на фирма „БИО АНГУС ГРУП”ООД. Това е в ресора на кмета. Ловците си плащат за да 

ползват терените. 

Г-н Богомил Станков: Жалбата е от ловните дружинки на с. Върбово, с. Боровица и с. 

Протопопинци. Жалбата е пусната до всички инстанции. Да се направи комисия, да се 

отиде на терен и да се вземат необходимите мерки. 

Г-н Велков попита има ли други въпроси към  Общинския съвет ,което бе отговорено – 

няма,след което бе направено питане към кметовете и кметските наместници те имат  ли 

въпроси към общинския съвет -въпроси нямаше . Г-н Велков попита и г-н Добричов има ли 

въпроси към Общински съвет . 

Г-н Добричов: Въпроси нямам. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Председателя на 

Общински съвет Чупрене в 10.03 часа и пожела приятен ден на всички. 

 

 

 

            Протоколчик:    Председател ОбС: 

 

                        /Е.Петрович/    /Иван Велков/ 

 

 

 

 

 
 
 


