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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 35/06.04.2022 г. 

 

Днес, 06.04.2022 год. от 10.00 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе  извънредно заседание № 35  на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 11 (единадесет) общински съветници.  

На заседанието присъстват:  г-н Сергей Здравковски - Директор Дирекция „ОА”, 

г-н Мирослав Савов - спец. „Общинска собственост” и г-жа Ирена Дочева – лице, 

подпомагащо с правни консултации Общински съвет Чупрене. 

Заседанието бе открито в 10.00 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. 

  

 Г-н Велков обясни, че Кмета на Община Чупрене Анжело Добричов е определил 

лице, което да води протокола от днешното заседание - Сергей Здравковски - директор 

Дирекция „ОА”, тъй като техническият сътрудник на общински съвет отсъства. 

 

 Г-н Велков прочете дневния  ред: 

 

1. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в 

землището на с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене, с. Върбово, с. Средогрив на 

ползватели по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ. 

2. Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 2022 год. 

 

 Дневният ред бе подложен на гласуване. 

 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Дневният ред се приема с 11 гласа – „ЗА”. 
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 Точка 1 от дневния ред: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване в землището на с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене, с. Върбово, с. 

Средогрив на ползватели по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ. 

Г-н Велков: Налага се  извънредно заседание, защото има срокове за чертаене на 

полски пътища. Материалите по тази точка са постъпили на 04.04.2022 г. и коректно са 

заведени в дневника на ОбС - Чупрене. 

Разяснение от Мирослав Савов: Полските пътища ще вървят по масиви, например 15 

лева върви цената средно рентно на нивата и полския път. 

Питане от Ленка Суйкова: Само пътища ли са или и ливади? 

Отговор от М. Савов: Само пътища с достъп до ливади и ниви и са собственост на 

общината в декари съвкупно. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Вълчинова, която прочита становището на комисията, 

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

Г-жа Велислава Вълчинова като председател на ПК предлага да се допусне 

предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, като в 

предложението бъде добавена т. 5, която включва разпореждане за предварително 

изпълнение, като мотивите са, че ползвателите следва да заяват имотите за 

подпомагане до 15 май, на основание на сключен договор за наем, за което е 

необходимо техническо време, като по - късното влизане в сила на решението може да 

осуети или възпрепятства сключването на договорите до 15 май, което ще доведе до 

вреди за ползвателите, съответно общината.  

Г-н Велков подложи на гласуване предложението на г-жа Вълчинова за допълване на 

предложението. 

 

Трима общински съветника правят отвод и не участват в гласуването. 

 

Гласували  поименно  8 (осем) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ОТВОД” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

„ЗА” – 8   (осем)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се прие с 8 (осем) гласа „ЗА”. 

 

Премина се към гласуване на предложението с направеното допълнение: 

Трима общински съветника правят отвод и не участват в гласуването. 

 

Гласували  поименно  8 (осем) съветника: 



Адриан Мирославов Маринов „ОТВОД” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” – 8   (осем)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се прие с 8 (осем) гласа „ЗА”. 

 

            РЕШЕНИЕ № 222 
 

           ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за 

ползване в землището на с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене, с. Върбово, с. Средогрив 

на ползватели по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 37в, ал. 16 от 

ЗСПЗЗ и чл. 75б, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с издадени заповеди по чл. 37в, ал. 4 

от ЗСПЗЗ за 2021-2022 стопанска година и постъпило искане с вх. ОбС № Р-Д 123-02-

340/23.02.2022 г. и № Р-Д- 04-148/04.03.2022 г. от Янчо Василев – Директор на 

Областна дирекция „Земеделие” - гр. Видин, 
 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Да бъдат предоставени имоти, с НТП „полски път”, собственост на община 

Чупрене, попадащи в създадените масиви за ползване, в землището на с. 

Репляна, Търговище, Чупрене, Върбово и Средогрив, на ползвателите на 

съответните масиви, съгласно приложена таблица - опис на ползвателите, 

подали заявления.   

2. Срок за отдаване под наем - за стопанската 2021- 2022 година. 

3. Размер на наемната цена - в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището. 

4. Възлага на Кмета на община Чупрене сключването на договори за наем с 

ползвателите, подали заявления.  

5. Допуска предварително изпълнение на решението, на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК. 

  

 Мотиви:  На осн. чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, след влизане в сила на 

заповедта на директора на ОД „Земеделие” за разпределение на масивите, 



ползвателят на съответния масив може да подаде заявление за предоставяне на 

полски пътища, попадащи в масива, които не са необходими за осигуряване 

достъп до имотите.  

 Според чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ - директорът на областната дирекция 

„Земеделие” след влизането в сила на заповедта по ал. 4 подава искане до 

Общинския съвет за предоставяне на имотите - полските пътища, попадащи в 

масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване 

на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава 

заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В 

едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова 

сметка на общината сумата в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището за определените за ползване полски пътища и сключват договори за 

съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок 

от искането Общинският съвет не е приел решение, директорът на областната 

дирекция „Земеделие” определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в 

размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се 

обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се 

публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна 

дирекция „Земеделие”. Въз основа н заповедта ползвателите внасят сумата по 

банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й и сключват 

договори за съответната стопанска година с Кмета на общината. 

  
  

Точка 2 от дневния ред: Годишен план за паша на територията на Община 

Чупрене за 2022 год. 

Г-н Велков: Имотите са в папка и на сайта на общината за тези, които се интересуват. 

Дава думата на г-жа Вълчинова, която чете становището на комисията, която подкрепя 

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

Питане от Богомил Станков: Как са определени сумите от лицензирания оценител? 

Например в с. Горни Лом земята е най - бедна, а е определената цена 18 лв. е най - 

високата цена в общината. 

Отговор от Ирена Дочева: На стр. 8 от изготвената оценка е посочен метода, използван  

за определяне на цената - сравнителен, като е посочено, че е използвана информация от 

наредби и решения на общинските съвети, касаещи наемни цени на имоти, общинска 

собственост, в други общини в България, сходни с условията в Община Чупрене. 

Никъде в оценката не са приложени сравнителни цени на други общини. Смятам, че 

оценката не е обективна. 

Г-жа Радостина Ранчинска: Предлагам промяна в предложението - в т. 3 и т. 4 цената за 

ливади да стане 9,00 лева/дка, а за пасища - 7,00 лева/дка, тъй като при такива цени се 

отдават ливади и пасища в Община Чупрене. Това са пазарните цени в района. 

Питане от Богомил Станков: Имаме ли право на промяна на цената? 

Отговор от Ирена Дочева: По закон е на пазарен принцип. 

Г-н Адриан Маринов: Общинските ливади и пасища, които се предлагат за общо и 

индивидуално ползване са 7, 9, 10 категория, на трудно достъпни места са, 

непочистени, и при тези цени, считам, че няма кой да ги вземе. Така, както са 

определени цените са високи и общината ще загуби приходи, тъй като има вероятност 

да не бъдат отдадени под наем. 



Г- н Богомил Станков: В Община Чупрене най - високата цена за отдаване под наем на 

земеделски земи е около 25 лева. Земеделската земя не може да се сравнява с пасищата 

и ливадите.  

Г-н Иван Велков: Търсихме лично с Ирена Дочева да се срещнем с Тони от Кадастъра, 

но той бе заменен с една жена, на която не намерихме телефона и не можахме да се 

свържем с нея. 

Общинските съветници дебатираха кое е най - правилното изменение в предложението. 

Обединиха се, че определената цена е висока, предвид това, че общинските пасища и 

мери са на трудно достъпни места, разходите за почистване са високи, около 25 лв. на 

декар, както и, че целта е да бъдат подпомогнати и стимулирани животновъдите.  

Обединиха се, че при отдаването под наем на останалите след провеждане на търговете 

свободни пасища, мери и ливади, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ началната тръжна 

цена следва да остане така както е определена от лицензирания оценител. 

Г-н Велков попита има ли други предложения за изменения. Такива нямаше. 

Г- н Велков подложи на гласуване предложението на г-жа Ранчинска за изменение на т. 

3 и т. 4 относно цената за отдаване под наем на имотите, определена по пазарен 

механизъм, за ливади - 9,00 лева/дка, за пасища - 7,00 лева/дка, с направената корекция 

относно това, че началната тръжна цена за отдаване под наем на пасища и ливади по 

реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ остава така както е определена от лицензирания 

оценител. 

Премина се към гласуване за изменение на предложението. 

Четирима общински съветника правят отвод и не участват в гласуването. 

 

Гласували  поименно 7 (седем) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ОТВОД” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТВОД” 

Ленка Сандова Суйкова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” - 6  (шест)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1  

 

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

 

Г-н Велков подложи на гласуване предложението с направените изменения. 

Премина се към гласуване. 

 

Четирима общински съветника правят отвод и не участват в гласуването. 

 

Гласували  поименно 7 (седем) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 



Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ОТВОД” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТВОД” 

Ленка Сандова Суйкова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” - 6  (шест)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1  

 

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

 

                                                 

  

РЕШЕНИЕ № 223 
 

Относно: Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 2022 год. 

  

 На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ),  

Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

 1.Приема Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 2022 год. 

и определя задълженията и правилата за ползване и поддържането на имотите за общо 

и индивидуално ползване от общината и от ползвателите. 

 2.Определя пасища, мери и ливади за индивидуално /Приложение 1/ и общо 

ползване /Приложение 2/ на стопани отглеждащи пасищни селскостопански животни за 

стопанската 2021/2022 г.. 

 3. Определя размер на годишно плащане на стопани отглеждащи пасищни 

животни, съгласно член 37и, за стопанската 2021/2022 г. за землищата на Община 

Чупрене по пазарен механизъм: 

 

Землище Пасища 

лв./дка 

Ливади 

лв./дка 

Върбово 7 9 

Горни Лом 7 9 

Долни Лом 7 9 

Протопопинци 7 9 

Репляна 7 9 

Средогрив 7 9 

Търговище 7 9 

Чупрене 7 9 



  

            4. Дава съгласие след разпределението на площите, останалите свободни 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг, 

в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по реда на 

чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.  

Определя начална тръжна цена, както следва: 

 

 

Землище Пасища 

лв./дка 

Ливади 

лв./дка 

Върбово 7 9 

Горни Лом 7 9 

Долни Лом 7 9 

Протопопинци 7 9 

Репляна 7 9 

Средогрив 7 9 

Търговище 7 9 

Чупрене 7 9 

  

 Дава съгласие останалите след провеждане на търга по предходното изречение 

свободни пасища, мери и ливади да се отдават чрез търг на собственици на пасищни 

селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.  

Определя начална тръжна цена, както следва: 

 

 

Землище Пасища 

лв./дка 

Ливади 

лв./дка 

Върбово 24 25 

Горни Лом 18 18 

Долни Лом 12 12 

Протопопинци 26 26 

Репляна 23 19 

Средогрив 12 21 

Търговище 9 10 

Чупрене 12 13 

  

 

5.След влизане в сила решението възлага на кмета на Община Чупрене да издаде 

заповед и сключи договори за съответната стопанска година. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Велков закри заседанието в 10.30 часа. 

 

 

 

Протоколчик: Председател ОбС: 

             /С. Здравковски/             /Иван Велков/ 

 


