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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 38/27.05.2022 г. 

 

Днес, 27.05.2022 год. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе редовно заседание № 38 на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 11 (единадесет) общински съветници.  

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

Асен Джунински - Секретар на Община Чупрене, г-жа Татяна Бориславова - Главен 

счетоводител на Община Чупрене, г-н Георги Александров - Главен специалист 

„Бюджет и ФК”, г-жа Корнелия Антова – Главен специалист „Социална политика”, г-н 

Мирослав Серьожев - Отдел „Местни данъци и такси”, Директори на ЦНСТ на селата 

Чупрене и Репляна, кмет на с. Горни Лом, кметски наместници, служители на 

Читалищата на с. Горни Лом и с. Долни Лом, г-жа Ирена Дочева – лице, подпомагащо с 

правни консултации Общински съвет Чупрене. 

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 присъстват 

единадесет общински съветника, има кворум и може да започне работа. 

Г-н Велков: На заседанието ще бъдат допуснати до разглеждане т. 1, т. 2, и т. 10 от 

дневния ред. Останалите точки следва да бъдат изключени от дневния ред, поради 

неразглеждането им от постоянните комисии, при липса на кворум на заседание на 

комисиите. Предлагам да бъде допуснато за разглеждане, като извънредна т. 4 от 

дневния ред постъпило предложение относно определяне позицията на Община 

Чупрене при участие в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД гр. Видин. 

 

Премина се към гласуване за включване в дневния ред на извънредна точка.  

Гласували 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА”  –  11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Предложението се прие 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

 

Г–н Велков чете новият дневен ред: 
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      1.Определяне на представител на Община Чупрене в комисията за изработване на 

областна здравна карта. 

      2. Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община 

Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала.  

      3. Определяне на представител на Община Чупрене в комисията за изработване на 

областна аптечна карта. 

      4. Определяне позицията на Община Чупрене по предложението за дневен ред на 

Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД   гр. Видин, 

насрочено за 14.06.2022г/вторник/ от 11,00 ч. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 

21.06.2022г., 11,00 ч. – без промяна в дневния ред/. 

 

Премина се към гласуване на новия дневен ред: 

Гласували 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА”  –  11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Предложението за новият дневен ред се прие 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

 

Точка 1 от дневния ред: Определяне на представител на Община Чупрене в комисията 

за изработване на областна здравна карта. 

Г-н Велков дава думата на г-н Добричов за разяснение по точката. 

Г-н Добричов: Може ли да питам коя е причината от дневен ред да се гледат четири 

точки, след като сте написали единадесет. Тук са председателите на читалищата. Защо 

не предупредихте хората да не идват? Вие сте ги извикал да дойдат. Единадесет точки 

са качени навсякъде. Вие не променихте ли правилника - Комисиите да се събират 

предишния ден? Каква е причината да не се съберат комисиите? От десет точки отпадат 

седем. Да ги отхвърляме с лека ръка. Възможно ли е да се отхвърлят така точки? Имали 

ли са ангажименти? Какво правиха? Бюджета не е подписан. Адриан Маринов е в две 

комисии и как ще гласува днес.  

Г-н Велков: Дадох Ви думата по точка първа за разяснение. Комисиите заседават в 

един ден с определен час. Заседават в 09.30 часа. Комисиите се състоят от трима 

членове, ако не присъстват поне двама, не може да има заседание. За бюджета: 

Държавате не спира да работи и без да е приет бюджет, при неприет общински бюджет 

се работи със средства в размер на 12 % от бюджета, 

Г-жа Дочева: Има календар. Заседание на общински съвет се провежда последния петък 

на месеца. Заседанието на комисията е законно, ако присъстват повече от половината 

членове. 

Г-н Добричов: По точките, които щяха да се гледат, хората са се подготвили. 

Суйкова: Това не е ли задължение на председателя? 

Г-н Велков: Задължението на Председателя е да организира заседанието - да уведоми 

комисиите, да бъдат раздадени материалите, не мога да задължа съветниците да 

присъстват на комисии и заседания. Да приключим този въпрос. 

Г-н Добричов напуска заседанието заедно с директорите на ЦНСТ и служителите на 

читалищата. 

Г-жа Райна Горанова: Работим с бюджет от миналата година. 

Г-н Велков: Продължаваме с точка 1. Исках да дам думата на Кмета, но него го няма. 

Г-н Велков дава думата на г-н Станков за становище на комисията, която подкрепя 

внесеното предложение с два гласа – „ЗА”. 



 

Премина се към гласуване. 

Гласували 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА”  –  11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Предложението се прие 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

 

 

                                                  РЕШЕНИЕ № 227 
 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Чупрене в комисията за 

изработване на областна здравна карта. 

  

На основание чл.17, ал.1, т.4 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с  чл. 29, ал.4 от Закона за лечебните заведения 

 

 
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

ОПРЕДЕЛЯ Корнелия Илиева Антова – главен специалист Социална политика 

за представител на Община Чупрене  в комисията за изработване на областната здравна 

карта  на Област Видин. 

  

 Мотиви: В Община Чупрене постъпи писмо с вх.№ 887/04.05.2022 г. от 

Министъра на здравеопазването, за определяне на представител на общината в 

комисията по изработване на областната здравна карта. За целта министърът на 

здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния 

управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната 

здравноосигурителна каса, районната колегия на Българския лекарски съюз, по един 

представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, регионалната 

колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на 

представителните организации за защита правата на пациентите, признати по реда на 

чл.86в от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в 

съответната област. Областният управител е председател на комисията. 

При определяне представителя на общината в комисията за изработване на 

областната здравна карта, следва да бъде спазена разпоредбата на чл.29, ал.4 от Закона 

за лечебните заведения, съгласно която  той се определя по реда на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.  

  

Точка 2 от дневния ред: Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване 

правата на Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала. 

Г-н Велков: Бих искал отново да дам думата на г-н Добричов за разяснение, но го няма. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска за становище на комисията, която подкрепя 

внесеното предложение с два гласа – „ЗА”. 

 



Премина се към поименно гласуване.  

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

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 „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 

 „ЗА”  –  11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Предложението се прие 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

 

 

 

    РЕШЕНИЕ № 228 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на 

Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала.  

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗНА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧУПРЕНЕ 

  

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Отменя Наредба за управление на правата на собственост на общината върху 

търговски дружества и предприятия, създадени с общинско участие, приета с Решение 

№ 280 по Протокол № 25/21.12.2017 г. на Общински съвет Чупрене. Отмяната на 

наредбата влиза в сила в деня, в който решението на Общинския съвет-Чупрене се 

публикува на интернет страницата на Община Чупрене.                        

 2. Приема Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чупрене в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала / 

Приложение № 1 /.  

3. Приетата Наредба влиза в сила в деня на публикуването й на интернет страницата на 

Община Чупрене.    

 

Приложения:   



1. Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община 

Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие 

в капитала.  

2. Мотиви към проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата 

на Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала.  

3. Доказателства за публикуване. 

 

Мотиви: В Държавен вестник бр. 79 от 08.10.2019 г., бе обнародван нов Закон за 

публичните предприятия (ЗПП), посл. изм. с ДВ бр. 85 от 02.10.2020 година. С 

приемане на закона се въвежда изискване за разработване на държавна политика в 

областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели 

(финансови и нефинансови), която се приема от Министерския съвет. Политиката 

съдържа обосновка на причините държавата да притежава участие в публичните 

предприятия и целите, които си поставя това участие, ролята на държавата в 

ръководството на публичните предприятия, изпълнението на политиката, както и 

ролята и отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата и другите 

държавни организации, участващи в изпълнението. С Постановление на Министерски 

съвет № 85 от 30.04.2020 г. бе приет и Правилник за прилагане на Закона за публичните 

предприятия, обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 година. Съгласно чл. 

66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия политиката 

за участието на общината в общинските публични предприятия се разработва и приема 

от съответния общински съвет и се оповестява на интернет страницата на общината. 

Общинският съвет определя съдържанието на общинската политика в съответствие с 

чл. 5, ал. 2 от Правилника така, че чрез нея да информира обществеността за целите, 

поставени пред общинските публични предприятия. Публичните предприятия са 

търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или 

дъщерни дружества на такива търговски дружества, ако чрез тях държавата/общината 

контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин 

упражнява доминиращо влияние. Тези дружества се създават и управляват в интерес на 

гражданите и обществото с цел постигане на максимална стойност за обществото чрез 

ефективно разпределение на ресурсите, когато е необходимо да се елиминират 

съществуващи пазарни дефекти; да се предоставят стоки или услуги от стратегическо 

значение или такива, свързани с националната сигурност или развитие или да се 

управлява стратегическо за държавата/общината имущество. В чл. 3 от Закона за 

публичните предприятия е предвидено ограничено прилагане на закона по отношение 

на общинските публични предприятия, с оглед на това, да не се нарушават правата на 

общините за местно самоуправление.  

            В текста на чл. 1, ал. 2 от Правилника е предвидено, че органите на местното 

самоуправление и общинските публични предприятия прилагат разпоредбите на Глава 

осма от Правилника. Горепосочените обстоятелства и настъпилите законодателни 

промени налагат извода, че разпоредбите на сега действащата наредба не са актуални, а 

други се намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната. 

Решението за изработване на изцяло нова наредба е обусловено от необходимостта за 

съответствие с действащото законодателство, като основен мотив за това се явява и 

приетия нов закон и нов правилник и въвеждане на нова философия в управлението на 

публичните предприятия. Създават се и нови норми, които са необходими да се въведат 

във връзка с прилагането на Закона за публичните предприятия и Правилника за 

прилагането му. Предвид необходимостта от съответствие с действащото 



законодателство и предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, предлагам отмяна на 

действащата наредба и приемането на нова, съгласно настоящия проект.  

Настоящото предложение има характера и на Доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 

от Закона за нормативните актове.    

Проектът за Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община 

Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала, ведно с мотиви, са публикувани на официалния сайт на Община Чупрене на 

01.04.2022 г., като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок, считано от 

04.04.2022г., за предложения и становища по проекта. 

В предоставения срок и към настоящия момент не са постъпили предложения и 

становища по проекта. 

 

Точка 3 от дневния ред: Определяне на представител на Община Чупрене в комисията 

за изработване на областна аптечна карта. 

Г-н Велков: Отново предложението е на г-н Добричов, но той напусна заседанието.  

Г-н Велков дава думата на г-н Станков за становище на комисията, която подкрепя 

внесеното предложение с два гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към гласуване. 

 

Гласували 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА”  –  10 (десет) гласа 

„ПРОТИВ” – 1 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

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

 

 

    РЕШЕНИЕ № 229 

 

  

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Чупрене в комисията за 

изработване на областна аптечна карта. 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и  чл. 227б, ал.1 от Закона за лекарствените продукти и 

хуманната медицина 

 

 
 Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

ОПРЕДЕЛЯ Корнелия Илиева Антова – главен специалист Социална политика 

за представител на Община Чупрене  в комисията за изработване на областната аптечна 

карта  на Област Видин. 

  

 Мотиви: В Община Чупрене постъпи писмо с вх.№ 988/12.05.2022 г. от 

Министъра на здравеопазването, за определяне на представител на общината в 

комисията по изработване на областната аптечна карта. За целта министърът на 



здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния 

управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама 

представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на 

регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на 

регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един 

представител на представителните организации за защита правата на пациентите, 

признати по реда на чл.86в от Закона за здравето, както и по един представител на 

всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията. 

Съгласно чл.227б ал.1 от Закона за лекарствените продукти и хуманната 

медицина, представителя на общината се определя по Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.  

 

Г-жа Суйкова: Гласувах против, защото нямам материали и дневен ред по тази точка. 

Г-н Велков: Явно е техническа грешка. 

Г- жа Вълчинова: Аз нямам дневен ред и всички материали. Не съм получила 

материали на електронна поща. 

Г-н Велков: Ще Ви ги нося на място. 

 

Точка 4 от дневния ред: Определяне позицията на Община Чупрене по 

предложението за дневен ред на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване 

и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД   гр. Видин, насрочено за 14.06.2022г/вторник/ от 11,00 ч. 

/резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 21.06.2022г., 11,00 ч. – без промяна в дневния 

ред/. 

Г-н Велков: Вносител е Анжело Добричов, който напусна заседанието и няма кой да 

направи разяснения. Давам 10 мин. почивка за работа на Комисията по законност, 

обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от 

ЗПКОНПИ. 

Г-жа Ранчинска: Няма нужда от почивка. Това предложение го гледаме за втори път. 

Комисията подкрепя внесеното предложение с два гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване. 

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА”  –  10 (десет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1 



 

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

 

                                                  РЕШЕНИЕ № 230 

 

  

OTHOCНO: Определяне позицията на Община Чупрене по предложението за дневен 

ред на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД   гр. Видин, насрочено за 

14.06.2022г/вторник/ от 11,00 ч. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 21.06.2022г., 

11,00 ч. – без промяна в дневния ред/. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията по чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите 

 
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Определя  Анжело Цветанов Добричов – КМЕТ на Община Чупрене да 

участва като представител на Община Чупрене в Общото събрание на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено 

за 14.06.2022г. от 11,00ч. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 21.06.2022г., 

11,00 ч. – без промяна в дневния ред/ в сградата на Областна администрация 

– Видин, ул. „Дунавска” № 6, ет. 1, Заседателна зала № 1. 

2. Възлага на представителя на Община Чупрене при участието си в Общото 

събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, 

да изрази позицията на Община Чупрене по предварително обявения  дневен 

ред в писмото на Областния  управител  на  гр.Видин изх.  АВиК 

№АС0104/19 от 12.05.2022 год., и му дава мандат  да гласува  както следва:  

 

 По т.2 от Дневния ред:  Вземане на решение на Общото събрание на 

АВиК – Видин за приемане на отчет на дейността на Асоциацията за 

2021 година на основание чл. 198в, ал. 4 т.10 от Закона за водите. 

- Да гласува със „За”.  

 

          По т.3от Дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на 

АВиК – Видин за приемане на годишен финансов отчет на 

Асоциацията за 2021 година. 

- Да гласува със „За”.  

 

По т.4 от Дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета 

за 2021  година на основание чл.26 от ПОДАВиК. 

- Да гласува със „За”. 

 

По т. 5 от Дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на 

АВиК-Видин за приемане на бюджет на  Асоциацията за  2022 година 

на основание чл. 198в, ал.4 т.9 от Закона за водите. 



- Да гласува със „За”.  

 

МОТИВИ: Приемането на докумените са важни за развитието на АВиК-Видин. 

 

 

Разни: 

Г-н Маринов: Когато имаме юрист, тогава ще можем да взимаме адекватни решения. 

Тогава няма да ни нападат за становищата на комисиите. Пътните ми разходи не са 

изплащани от четиринадесет месеца. 

Г-н Велков: Маринов е прав, трябва да има юрист. Решенията се изготвят от юрист. 

Всеки месец пътува от Видин. 

А колкото до общинския бюджет - два пъти се променя датата за публичното 

обсъждане. Идвахме два пъти напразно. Променя се датата и ние не знаем. Идваме - 

заключено. Така, че моите извинения, но нашето заседание се е състояло. На 

читалищата винаги сме гласували бюджета. Аз имам ангажимент към кметовете, 

кметските наместници и съветниците да ги уведомявам за сесиите. 

Г-жа Суйкова: Имам няколко въпроса. Каква роля изпълняват председателите на 

комисиите? Какви цели има постоянната комисия? Колко компромиса се направиха за 

някои? Ако не може да идва Маринов, да бъде сменен, да влезе друг на негово място. 

Г-н Маринов: Три години не съм отсъствал нито от комисии, нито от заседания. 

Г-жа Суйкова: Предлагам да се направи извънредно заседание за бюджета. 

Г-н Велков: И Вие вчера не бяхте. 

Г-жа Суйкова: Аз съм казала, че имам изпити и ще отсъствам. Защо тогава се свиква 

комисията в 11.00 часа. Така ви е удобно. 

Г-н Велков: Не можем да задължим никой да присъства. Тези нападки ги оставете и 

Вие не бяхте. 

Г-жа Вълчинова: Комисиите да се върнат в същия ден на сесиите. Комисиите да бъдат 

от 08.00 часа, а сесиите от 12.00 часа. 

Г-н Велков: Напишете предложение до Общински съвет. 

Г-н Николов: В Общинския съвет споровете се решават чрез гласуване. 

Г-жа Вълчинова: Вчера бях квестор и за това не присъствах. По този начин ние 

възпрепятстваме работата на общината. 

Г-н Велков: Кой ви е виновен, че сте били квестор.  

Г-жа Вълчинова: Интересува ме работата на Общинския съвет. 

Г-н Велков: Бюджета беше опорочен. От общината не бяха спазили сроковете. 

Общинският съвет им е виновен. 

Г-жа Вълчинова: Не само бюджета. Отхвърлихме и други точки.  

Г-н Велков: Подайте си оставката, ако не можете да присъствате. 

Г-жа Суйкова: Много зачестиха проблемите. Защо днеска всички дойдоха, а вчера не. 

Защо не вземете пример от Председателя на Общински съвет Ружинци. Тя работи по 2 

часа. 

Г-н Маринов: Не съм длъжен да ви давам обяснения. Имах работа. На предните 

комисии съм бил. Общината може да прави всичко, а общинския съвет не. 

Г-н Велков: Бюджета може още в понеделник да се разгледа. Всички знаете, че  

бюджета се предлага от кмета, а се решава от общински съвет. Разбрах, че Добричов е  

разпоредил да се направят докладни от кметовете и кметските наместници. Помолих да 

ми бъдат предоствени тези докладни, за да видим от какво се нуждаете, за да 

разпределим финансовите средства по селата. По капиталови от миналата година не се 

е променило нищо. Няма нищо ново. Не знам дали бюджета е съобразен с Вашите 

докладни. Аз знам какво е необходимо за с. Горни Лом. Апелирам за следното - Тъй 



като докладните няма да стигнат до мен, може да ми ги предоставите, за да разбере и 

общинския съвет какви са нуждите ви. Местните жители идват при вас и вие най-добре 

знаете какви са нуждите  им. Така ще можем да се съобразим с нуждите на седем 

населени мяста. В бюджета са заложени старите неща. На другото заседание ще 

запозная общински съвет с докладните, за да изпълним ангажимента към местното 

население. 

Г-жа Вълчинова: Кой се занимава с осчетоводяването на възнагражденията на 

съветниците. В този месец е изплатено едно заседание. 

Г-н Велков: Съгласни сме с това. Правим го ние, но ние не сме счетоводители. В м. 

април сме имали извънредно заседание, което техническия сътрудник е пропуснал. 

Звъннахме в НАП и ни отговориха, че ако сега се прави е загуба на много време. Ще се 

отрази в другия месец и ще си получите възнаграждението. Ще го дадем на 

счетоводството да го правят за да не стават грешки. 

 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието беше закрито от г-н Иван 

Велков - Председател на Общински съвет Чупрене в 10.22 часа. 
 

 

 
 

 

 

Протоколчик:                                           Председател ОбС: 

       /Елка Петрович/        /Иван Велков/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


