
    

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 32/25.02.2022 г. 

 

Днес, 25.02.2022 год. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе заседание № 32  на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 11 (единадесет) общински съветници.  

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

жа Мария Тодорова – Зам. - кмет на Община Чупрене, г-жа Корнелия Антова - 

социални дейности Община Чупрене, г-жа Камелия Бакалеева – юрист на Община 

Чупрене,  г-жа Ирена Дочева – лице подпомагащо с правни консултации Общински 

съвет Чупрене, г-н Сергей Здравковски – директор дирекция  ОА, 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  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 Предложението се приема. 

 Председателя г-н Велков обясни, че поради липса на кворум, Постоянната 

комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика 

и Постоянната комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове не са провели заседание на 24.02.2022 г., поради което и 

по точки 1,4,5,7 и 8 няма становища на комисиите, поради което точките 1,4,5,7,8 от 

дневния ред не следва да бъдат разглеждани. 

 Ще се разглеждат точките 2,3,6,9. 

Г-н Велков прочита новият дневен ред: 

2..Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Чупрене за 2022 г. 

3.Приемане на общински план за младежта в Община Чупрене за 2022 г. 

mailto:obs_chuprene@abv.bg


6.Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ 

полугодие на 2021 г. 

9.Разни 

 

 Предложения и въпроси не възникнаха и се премина към гласуване. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Новият дневният ред се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

 

Точка 2 от дневния ред: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Чупрене за 2022 г. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов за разяснения. 

Г-н Добричов: Пред вас са мотивите и календара. Г-жа Корнелия Антова е тук, тя  е 

изготвила предложението, ако имате въпроси обърнете се към нея. 

Г-жа Ранчинска: Кога е срока за внасяне на културния календар, защото месец януари 

имаше празници и не бяха отбелязани. 

Г-жа Антова: До 10 ноември се внасят предложения от читалищата. Не се внесе на 

януарската сесия и се внася сега. Няма срокове. 

Г-жа Ранчинска: Трябва да се промени на последната страница датата.  

Г-жа Антова: Да, ще се промени с решението на Общински съвет. 

Г-н Станков чете становището на комисията, която подкрепя внесеното предложениe с 

три (3) гласа  – „ЗА”. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

            РЕШЕНИЕ № 215 
 

Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Чупрене за 2022 г. 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища 

 
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Приема Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Чупрене за 2022 г.   

  



 Мотиви: Съгласно чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, 

председателите на народните читалища на територията на съответната община 

ежегодно в срок до 10 ноември представят в общинската администрация предложения 

за своята дейност през следващата година. Чл.26а, ал.2 от същия закон регламентира, че 

въз основа на тези предложения, Общинският съвет ежегодно приема Програма за 

развитие на читалищната дейност. 

 

    Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Чупрене за 2022 г.   

 

Точка 3 от дневния ред: Приемане на общински план за младежта в Община Чупрене 

за 2022 г. 

Г-н Велков дава думата на Г-н Добричов за разяснение. 

Г-н Добричов: Това предложение също е подготвено от г-жа Антова, запознали сте се с 

него. Ако имате въпроси задайте ги към г-жа Антова. 

Въпроси не възникнаха и г-н Станков прочете становището на комисията, която  

подкрепя внесеното предложение с три (3) гласа  – „ЗА”. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

 

                РЕШЕНИЕ № 216 
 

Оносно: Приемане на Общински план за младежта в Община Чупрене за 2022 г. 

  

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.3  и 

чл.16, ал.1 от Закона за младежта 

 
 Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Приема Общински план за младежта в Община Чупрене за 2022 г.    

 

 Мотиви: Настоящият Общински план за младежта е инструмент за изпълнение 

на приоритетите на общинската и националната политика на младите хора. Планът е 

конструиран в съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната 

стратегия за младежта (2021-2030 г.) 

                     

   Приложение: Общински план за младежта в Община Чупрене за 2022 г. 

 

 

Точка 6 от дневния ред: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии 

за второ полугодие на 2021 г. 



Г-н Велков разяснява, че това предложение е отложено за разглеждане за това 

заседание, поради изискване на допълнителни материали и чете постъпилите нови. 

Разходи за външни услуги по документи на общината – общо 6300 лв. и пояснява, че 

хонорара на г-жа Дочева е 4000 лв. и това е единствената външна услуга на Общински 

съвет. 740.30лв. е разход на г-н Маринов посетил обучение на „Сдружение на 

общините” по документ на Общината, а обучението е струвало 380 лв. Оказва се, че е 

бил включен и кмета. Гориво 113.10 лв. В Правилника изрично е посочено, че 

разходите на общинските съветници се поемат от общинския бюджет. За материали са 

посочени 505 лв. от Общината, а по фактури са 419.70лв. Затова предлагам тази точка 

отново да бъде отложена за следващото заседание с нова справка и с коректни данни от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Трябва всеки да се запознае със старата и новата справка. 

Предлагам точка шеста от дневния ред да се разгледа на следващо заседание. 

Камелия Бакалеева: Има ли становище на комисията? 

Г-жа Ранчинска: Комисията излезе със становище за нова справка и ново разглеждане. 

Г-жа Суйкова: Тази точка не трябва ли да се разглежда от комисията по финанси. 

Г-жа Дочева: Не е задължително. Предложението се отнася до отчет за дейността на 

общинския съвет, а не до отчет на финансовите разходи на общинския бюджет. 

Г-жа Вълчинова: Предлагам да се разгледа в две точки от комисиите на г-жа Ранчинска 

и г-н Маринов. 

 

Предложението точка шеста  да се разгледа от две комисии на следващо заседание бе 

подложено на гласуване: 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 

 

 

Точка разни: 
Г-н Велков предлага в понеделник да се свика извънредно заседание. 

Г-жа Суйкова: Отменяме толкова точки сега, а ще свикваме извънредно заседание. 

Г-жа Вълчинова: Не може ли комисиите да бъдат в един ден със заседанието? 

Г-жа Суйкова: След като сте поели този ангажимент трябва да го спазвате. 

Г-н Велков: Никой няма вина, всеки има ангажименти. Комисиите са били в един ден 

със заседанията, но са преместени с цел да работят, понякога работят и по два часа. 

Становищата си ги пишете вие, а не се подписвате на готови. Затова са изнесени за да 

може да работите.Това е първо заседание когато отсъстват съветници и не е практика. 

Относно извънредното заседание предлагам да се проведе в 12.00 в понеделник. 

Г-жа Суйкова: Кои две точки ще се разглеждат в понеделник? 

Дават се различни предложения и се дискутира кои са най-належащи. 

Г-жа Вълчинова: Предлагам предложението за издаване на запис на заповед, 

обезпечаваща авансово плащане по договор №05/07/2/0/00355 в полза на Държавен 

фонд „Земеделие”. 

Г-н Велков: Този проект не се изпълнява както трябва. Имам наблюдения в с. 

Средогрив. 

Кметски наместник на с. Средогрив: Още се работи и обекта не е завършен. 



Г-жа Бакалеева: По този проект сезирани ли са институции и подавани ли са сигнали? 

До къде са пускани и получили ли сте отговори? Общинския съвет наясно ли е какви са 

отговорите на институциите. 

Г-н Велков: Не са запознати, но ще ги предоставим. 

Г-жа Мария Николова: По този проект това е анекс към договора, а не авансово 

плащане. 

Г-н Добричов: Това предложение е искане за допълнително плащане. Имаме право на 

50%. Имаме фактура за 248 хиляди лева. Фонда, ако ни позволи да ни даде разликата до 

50%. А дали те ще ни дадат това е решение на фонда. 

Г-жа Ранчинска: Защо Общинския съвет не е запознат с този анекс? 

Г-н Добричов: Това е анекс за удължаване на срока до 30.06.2022 г. 

Г-жа Ранчинска: Трябва да го кажете на сесия, да ни уведомите за този анекс. Не е 

упоменато никъде в материалите. 

Г-н Добричов: Грешката вероятно е наша. 

Г-жа Суйкова: Всички документи и кореспонденции на Общински съвет, които касаят 

точките, които разглеждаме да ни се предоставят. 

Г-жа Дочева: Аз също бих искала този договор и анекса. За мен не е окомплектовано.  

Г-жа Ранчинска: Кои точки да се вкарат като спешни? 

Г-н Станков: Всички са от важност. Това трябваше да се приеме на много по - ранен 

етап - например за гората . 

Г-н Добричов: А защо комисията не се е събрала вчера? 

Г-н Маринов: Вече десети месец не ми се изплащат разходите за път. 

Г-н Добричов: Имахме проверка, като мине проверката тогава. 

Г-н Велков: Договора на г-жа Дочева не е подписан, а имаме и преходен остатък. Как 

на г-жа Бакалеева е подписан договора и и се заплаща. 

Г-н Добричов: Общината трябва да има юрист, а за втори юрист като приемем новия 

бюджет и да видим какви приходи ще има общината от данъци, гора. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа. 

 

 

 

 

 

  

 

            Протоколчик:    Председател ОбС: 

 

                        /Е.Петрович/    /Иван Велков/ 

 


