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ПРОТОКОЛ 

 

Днес 17.05.2022 год. от 11.00 часа, в заседателната зала на Община Чупрене, на 

основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с Протокол №36/29.04.2022 г. на ОбС 

Чупрене се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Чупрене за 

2022 година. 

 Публичното обсъждане откри Анжело Добричов – кмет на общината. За 

протоколчик беше определен Цветомир Пенков – служител в Общинска администрация 

Чупрене. 

На обсъждането присъстваха: Георги Александров – гл. спец. „Бюджет и ФК”,  

инж. Асен Джунински – секретар на общината, Камелия Бакалеева - Станиславова – 

юрисконсулт, Татяна Бориславова и.д. Гл. счетоводител, Сергей Здравковски – директор 

дирекция „ОА, Стилияна Илиянова – спец. „ОМП, ГЗ и други”, Мирослав Савов – спец. 

„Общинска собственост”, Елка Петрович – технически сътрудник и Иван Велков – 

председател на ОбС. 

Думата беше дадена на Георги Александров на длъжност гл. специалист „Бюджет 

и ФК“, който направи следното представяне: 

Първо да се извиня на дошлите днес, че ще чета, а няма да говоря свободно. 

Причината е чисто техническа. В общината нямаме нает стенограф. А е желателно 

днешната беседа да влезе максимално точно в протокола от това обществено обсъждане

 Днешното обсъждане е по повод бюджета на общината. Това е практически 

същия бюджет, който обсъждахме и миналия път. Няма да е изненада да се каже, че ние 

сме малка община и няма много, какво да бъде направено по различен начин. Свободни 

пари просто няма. 

Затова бих счел за обида към интелекта ви отново да си говорим за неща, за които 

вече сме си говорили. И няма да го направя. Разбира се, ако междувременно са се 

появили нови въпроси, с радост ще отговорим на тях. 

Това е и причината да сме днес тук. В един общински съветник са се породили 

въпроси. Назова конкретно три от тях. На два беше отговорено в същата зала при 

предишното обсъждане. Същия човек не присъстваше тогава и не е чул отговорите.  

Разбира се, общинските съветници, бидейки такива не са задължени да 

присъстват на обществени обсъждания.Те работят в комисии и заседания на Общинския 

съвет. Техни представители са винаги добре дошли на всякакъв род срещи с жителите на 

общината. Редно е да отбележим, че при предишното обсъждане имаше 

представителство на Общинския съвет. 

За съжаление, по моя вина, отговорите на въпросите на общинския съветник не са 

влезли в протокола от предишното обсъждане. Не е успял да се запознае с тях. Това му 

дава легалното право да поиска тази нова среща.  

Въпросите, които е имал общинския съветник са възникнали на заседание на 

комисия към Общинския съвет, а станаха публично известни на заседание на самия 

Общински съвет, където беше предпожен за гласуване бюджета на общината. 

Представители на администрацията не са били викани в комисията обсъдила 

бюджета. Но все пак служители от администрацията присъстваха на заседанието на 

Общинския съвет, където въпросите бяха зададени. Нито там, нито преди или след това 

в лични разговори отговори на тези въпроси не са искани, макар да са обсъждани много 

други въпроси. 
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Което само показва, че поставените въпроси не търсят отговор, защото такъв 

можеха да получат веднага при задаването им, а са политическо действие. Също така в 

лично качество смятам за меко казано не красиво администрацията и съветниците да си 

говорят през обществени обсъждания. Имаме други роли, а ние като служители дължим 

уважително отношение към съветниците. 

 

От тук следва, че конкретни въпроси и непоисканите им отговори са просто 

повод за правене на политика. Но политиката е работа за политиците. Администрацията 

няма отговорност да създава политика, а да я следва. Така оставаме без въпроси за 

обсъждане. 

И за последен път в лично качество държа да изкажа благодарност на Общинския 

съвет, че толкова строго и подробно наблюдават работата на администрацията. Те са 

наш коректив и само ставаме по-добри специалисти след изправянето си пред всичко, 

ново, което ни поднасят. 

Г-н Александров предостави думата на присъстващите за въпроси и отговори.  

 Всички въпроси зададе Иван Велков – председател на ОбС. Те са следните: 

 

- Въпрос на Иван Велков: Инициативата  поради, която общинския съвет поиска 

ново обществено обсъждане е, че при първоначалния му вид сте обсъждали, аз не 

съм присъствал, са заложени средства 387 096 лв. за основен ремонт на улици в с. 

Чупрене, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Репляна, с. Средогрив след подмяна на 

водопроводната мрежа. След което на общинския съвет, публичното обсъждане е 

вървяло така, нали така това е официалния документ от сайта, а на общинския 

съвет след това се дава официален документ, който да приеме, да пренебрегне 

общественото обсъждане за основен ремонт на улица „Тринадесета” и „Двадесет 

и първа”, които са заложени съответно по 200 000 лв. Което е пълно разминаване 

първо заради населените места и второ поради сумата, за това се получи това 

нещо.  

- Отговор на Георги Александров – гл. спец. „Бюджет и ФК“: Ще се постарая да 

отговоря максимално точно и ясно на поставеното от вас питане. В 

първоначалния проект наистина е сложена една сума, а в крайния проект е друга. 

Причината за това е защото докато изготвяхме документа за общественото 

обсъждане, все още нямахме направена оценка колко ще струва всъщност и къде 

и колко ще можем да асфалтираме. Вероятно знаете, не ви подценявам по 

никакъв начин, че инфлационния  индекс тази година расте значително и вече е 

двуцифрен и въпреки, че имаме повече пари за асфалтиране от миналата година, 

можем да асфалтираме по-малко. Това което се оказа  поне за момента е, че 

можем да асфалтираме поне две улици и когато получихме оценката и видяхме 

какво можем и какво не можем, тогава поставихме точните параметри. Към 

момента на съставяне на бюджета, все още не ги знаехме. 

- Въпрос на Иван Велков: Относно асфалтирането на тези две улици, известно ли 

ви е, че те не са актувани и как ще се случи с асфалтирането като и 

водопроводната мрежа не е завършена. Те се залагат 400 000 лв. чисто 

хипотетично да приемем, че се одобрят от общинския съвет, това е Бюджет 2022 

до декември месец ще имаме ли асфалтирани две улици „Тринадесета” и 

„Двадесет и първа” в с. Горни Лом? 
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- Отговор на Анжело Добричов: Значи преди една седмица в с. Горни Лом 

направихме едно  събрание, на което вие присъствахте и обясних, че срока за 

приключване на водопровода с днешна дата е 30.06.2022г. Имаме писмо до фонд 

„Земеделие” да се увеличи срока за изграждане на водопровода, поради простата 

причина, че фирмата спечелила обществената поръчка има 520 дни до Акт 2, това 

означава откриване на строителна площадка, а нашия срок беше значително по-

малък, заради това имаме иск до фонда да увеличи срока до 15.10.2022г. Тогава 

трябва да бъде приет водопровода, от тогава до края на годината имаме два 

месеца и половина, в които според мен двете улици ще бъдат асфалтирани за 20 

дена. Имайки предвид колко костваше на определена форма да асфалтира 

Чупрене цялостно, мисля че един месец максимум може да се приключи с 

асфалтирането. Това е едната част от отговора. Другата част е след като миналата 

година не се изградиха определени заложени в бюджета обекти, парите бяха 

прехвърлени за 2022 година, тези пари нито са загубени нито са отишли на друго 

място. Така, че какъв е проблема те да се заложат и да се направят? Защото в 

Горни Лом мисля, че на 99% е направен водопровода и ако има нещо за 

доизкусуряване, то ще стане много бързо. Това са най-големите улици, най-

правите, най-дългите и с най-многото население в общината. И имайки предвид с 

какви пари разполагаме от капиталови, а няма по какъв друг начин да бъдат 

асфалтирани улиците, за това са заложени в капиталовите тези две улици. В 

други села предстоят още изкопни работи, подмяна на водопроводите и т.н., 

което ще продължи по-дълго време. Това сме имали предвид за това сме 

заложили в капиталовите. 

- Георги Александров добавя: Понеже нямах възможност да го направя на 

заседанието на общински съвет. Тогава казахте и сте прав, че там сме изредили 

много села, почти всички. 

- Иван Велков: Четири плюс Чупрене. 

- Георги Александров: Не случайно е това, че нашата община кандидатства по 

проект за цялостното възстановяване на уличната мрежа, след полагане на 

водопровода. Това го има заложено в прогнозния бюджет за следващите три 

години, тъй че общината се надява и ще направи всичко възможно това да се 

случи. 

- Иван Велков: Нещо не можах да разбера г-н Добричов. Казахте, че в другите села 

не се залагат ремонт на улици, защото щяло да продължи по-дълго. Нали проекта 

да приключи за всички населени места до 15.10.22г., как на едни места по-дълго 

ще продължи по-дълго копането? 

- Анжело Добричов: Как да ги разделим тези пари на улици?  И по колко улици ще 

направим след като 410 000 лв. са за 1300 м. Ако ги разделим по другите села, 

къде точно ще направим и как ще стане? Ако ни стигаха тези пари щяхме да 

асфалтираме всичко, но понеже не ни стигат, за това сме заложили за Горни Лом, 

след това ще залагаме за следващи ако имаме някакви собствени приходи, които 

може да ги вложиме в това нещо. Ще започнем по села и така, защото по другите 

села след като приключи водопровода имаме за доизкусуряване на други неща. 

Като например в Репляна има за оправяне на едни водостоци, те не са оправяни с 

години, водите им текат по улиците. Там трябва да влязат в тръби или външните 

водостоци да се оправят, но това си е наша работа, защото не е работа на фирмата 
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спечелила обществената поръчка за подмяна на водопровода. Не можем да 

асфалтираме без да сме дооправили улиците, което си е наша работа, защото това 

не е поражение на улиците при изкопните работи, а е натрупано през годините и 

не е оправяно.  

- Въпрос от Иван Велков: Да се върнем на тези две улици, тези средства включени 

ли са реконструкция на тротоарната инфраструктура на двете улици? 

- Асен Джунински: Асфалтирането като вид строителна дейност е строго 

специфично и се оказа, че е изключително зависимо от това, което се случи с 

цените на петрола, нафтата, битума, който е част от асфалтовата смес която се 

полага и т.н. и тоест за 1 кв.м. латекс инфлацията е 5-10%, то при асфалта е 100%. 

Дано да не съм прав, може да се окаже, че заложените пари могат да се окажат 

недостатъчни или обявявайки по този начин обществената поръчка, никой да не 

се яви, защото фирмите, които си правят сметката и се явяват, когато се обяви 

обществената поръчка по работни дейности и количества да се окаже, че няма да 

им достигнат тези средства за изпълнение.  Потърсихме външни консултанти да 

изчислят прогнозните стойности, които се залагат в стойността, когато се обяви  

процедурата за избор на изпълнител за извършване на тази дейност. Заложено е 

това което е необходимо, бордюри са заложени където е необходимо. По-добре 

да направим 1 или 2 улици като хората, а не на парче  

- Иван Велков: Г-н Джунински наистина сте много прав, както казахте да го 

направим както трябва. Искам нещо друго да вмъкна и вие бяхте на едни от 

проверките на изкопите на тръбопровода там знаете проекта няма да ви го чета 

вие сте запознат по.добре технически от мен. Сегашното утъване на изкопните 

траншеи ще продължи, защото тяхното изпълнение не е направено както е 

описано в проекта, тяхното уплътняване. Как си го представяте този асфалт? 

- Джунински: Ще се извърши уплътняването при полагането на асфалта. 

- Велков: Нали знаете, че това не може да се случи. Аз лично се свързах с фирма, 

която прави замерване на такива траншеи и тя каза, че това се изпълнява в хода 

на самия проект, което не се прави от фирмата изпълнител на водопровода, знаете 

с утъпкване, а те с багерите го наринаха и се вижда видимо утъване на траншеите 

и вече няма как да се трамбова и това означава, че не може да се направи 

качествено и след една година да видим утънали улици, което ще е факт. Дано да 

не съм прав, дано да не е така. А и каква е гаранцията, че фирмата ще завърши до 

15.10.2022 година проекта и ще бъде актуван целия водопровод за полагане на 

този асфалт, защото това поражда друг въпрос. Ако това не се завърши и отидем 

в дълги съдебни битки, означава, че заложените 402 000 лв. няма да могат да се 

изпълнят, както са заложени за асфалт и предполагам, че ще преминат в преходен 

остатък за следващата година, а също така ще загубим и ценно време 1 година за 

ремонт на други неща, които наистина са важни. Както между другото се 

запознах с докладната, аз съм изискал и от г-н Добричов да ми предостави всички 

докладни, ако ми ги предостави де, не мога да го задължа, от кметовете които са 

постъпили каквото искат по населени места. Един пример ще ви дам за Репляна, 

погледнах в докладната, училището или там какво се води на площада, покрива е 

трагичен, така че тука да не се случи като другите възложени задачи от 2021 

година в бюджет, които сме ги прехвърлили. Инфлационни индекс колко е 20-

30%? 
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- Александров: Около 15%. 

- Велков: Като сме ги прехвърлили в преходен остатък никъде не виждам 15% 

нагоре, нали така? Те са заложени за миналата година да бъдат изпълнени. 

Поради не изпълнението им да не се окаже, че  с тези средства които са били за 

миналата година, няма да може да ги изградим. Никъде не виждам завишаване с 

15% или 10% без значение, остават си същите цифри, само че сме пропуснали 

една година за изграждане на тези обекти и да не се случи пак тези 400 000 лв. 

преходен остатък, една загубена година и нищо повече. 

- Добричов: Може ли да питам, кой ви направи КСС и за тия детски площадки  и 

как точно преценихте, че за тия детски площадки са ви нужни 12 256 лв. за едно 

село, че да ми говорите за 15% индексово увеличение и т.н. Как точно, имате ли 

пред вас КСС или така ги разпределихте? 

- Велков: Така ги разпределихме. Бихте ли ни предоставили КСС за които вие 

искате да изпълните и сте възложили на общински съвет да ви гласува, за да 

видим КСС, които вие ще  ни предоставите на общинския съвет за решаване на 

бюджет след като искате КСС от нас. 

- Добричов: КСС ще бъде предоставено след като се започне работа по въпроса. 

Как ги изчислихте 12 256 лв.? 

- Велков: Това е остатъчната сума. 

- Джунински: Потърсихме специалисти, които се занимават с пътно-стоителни 

дейности. Изготвиха КСС точно за пътно-строителни дейности в този си вид, в 

който искахме като видове работа. Друго нещо, самата идея на капиталовите 

разходи е да се прави нещо дългосрочно, подмяната на 100-200 керемиди не е 

капиталов разход. Това е текущ ремонт.  

- Велков: Кой е казал да не е капиталов разход? Защо не се направи целия? 

- Джунински: Да вложим за една сграда, която е неизползваема? 

- Велков: Направете я използваема. 

- Добричов: Когато му дойде времето. Като няма интерес към нея … 

- Велков: Само да вмъкна как сме разпределили точно по 12 300 лв. 

Кандидатстване за детските площадки и игрища излизаше по 10 000лв. за това 

сме ги разпределили и това е остатъчната сума след като сме разпределили по 

населите места за с. Чупрене и с. Горни Лом по 45 000лв., остатъчната сума се 

падна по 12 300 лв. поравно на всички села. Една площадка по проект излизаше 

10 500 лв. имаше предостатъчно пари, но никой. Нали знаете г-н Добричов 

винаги може да искате корекция на самия бюджет, ако не ви достига за една 

площадка, а ви е малко винаги може да внесете искане в общинския съвет да 

пренебрегнеме една от другите и да се направи нещо наистина хубаво и трайно. 

Но така или иначе това не се случи по нито един от тези проекти. За отводняване 

на улиците в Горни Лом, ходили ли сте да видите изпълнението, защото аз съм 

ходил лично, то е трагично. Поисках ви проект за това нещо, защото ни бяхте 

предоставили 46 200 и ни казахте, че ще бъде направено по проект  и сега тука 

сумата е занижена 42 000 лв. Това горе по проект ли е изградено?  

- Добричов: С проект да, защото толкова е струвало, по-малко е струвало и сме 

актували по-малко пари. Толкова сме платили 

- Джунински: Мислех, че проекта ви е предоставен. 

- Велков: Не, проекта не ни е предоставен. Няколко пъти го исках. 
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- Бакалеева: Качен е на диск и в срок ще ви се предостави. 

- Велков: Ходили ли сте да видите изпълнението, г-н Джунински? 

- Джунински: 1-2 пъти съм ходил. 

- Велков: Сега може пак да отидете да го видите. Решетките са надолу. 

- Добричов: Решетките са надолу, защото  тогава минаваха камиони с дърва, но 

при асфалтирането всичко ще бъде вдигнато и направено както трябва. Така беше 

и в Чупрене, но след асфалтирането всичко е изравнено и е както трябва. 

- Велков: А отводнителния канал как ще го ремонтираме, целия се е напукал. 

Дренажната шахта е под кота терен 0 и е зарината. Сигурно и нея ще я изградим 

нагоре.  

- Добричов: има институции които проверяват, аз нямам това образование. 

- Велков: Те са видими тези неща. Какво завишение има относно заплатите на 

Общинска администрация? 

- Добричов: Никакво завишение, не е приет бюджета. Преди да се приеме бюджета, 

няма завишение на заплати.  

- Велков: Не е ли заложено? 

- Добричов: 5% разпореждане е на МФ. 

- Велков:А вашата г-н Кмете, колко процента е повишена? 

- Добричов: Моята заплата няма никакво значение, заплатата ми е процент от 

министерската. Може да бъде 4 600 лв. е тавана. И сме се съобразили със 

заплатите на другите колеги кметове, които започват от 3 000 на територията на 

област Видин. Моята заплата и заплатата на кмета на Горни Лом идват по други 

пера, както казах тя има таван и не е никакъв проблем и не е от значение спрямо 

заплатата на администрацията. За заплатата на администрацията има едни 

указания, заплатите на кметовете са по друг начин. Едното с другото няма нищо 

общо. Моята заплата има роля само върху вашата, защото вашата заплата се 

определя спрямо моята.  

- Велков: Има един поименен списък за пътуващите граждани, на които им се 

полага пътни разходи. Миналата година предоставихме такова. Г-н Добричов 

отказва да плаща такива средства. 

- Добричов: За кого говорим? 

- Велков: Цецко Луков. 

- Добричов: Има автобус, който пътува. Не мога за един човек да дам автобус. Той 

пътува със собствената си кола сутрин. Какъв е проблема да пътува с автобуса? 

- Велков: Той има право на пътни разходи. 

- Добричов: Има автобус, който пътува. 

Иван Велков напуска в 11:39. 

Не са постъпили никакви предложения за промяна Бюджета на Общината за 

2022г., а са задавани само въпроси. 

 

Обсъждането приключи в 11:40 ч. 

 

 

                                                              ПРОТОКОЛЧИК : 

                                                                                               / Цветомир Пенков / 

        Служител в  „ОА“ 


