ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес 08.08.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 11 съветника.
На заседанието присъстваха кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом,
Репляна, Търговище, Средогрив, Кметски наместник на с.Върбово и служители на
общинска администрация.
Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи проект на дневен ред:
Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за определяне на представител на Общински съвет Чупрене
за включване в състава на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
2.Предложение за определяне на позицията на Община Чупрене и даване
мандат на гласуване на представителя на Община Чупрене на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от
ВиК ЕООД гр. Видин
3.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене
за второ полугодие на 2016 год.
4.Предложение за отмяна на Решение № 508, взето с Протокол № 39 от
17.07.2015 год. като нецелесъобразно
5.Предложение за промяна собствеността на УПИ ХІV кв.20 по
регулационния план на с.Чупрене от публична собственост в частна общинска
собственост
6.Предложение за отмяна разпоредбата на чл.16 ал.1 т.5 от Наредбата за
търговската дейност на територията на Община Чупрене
7.Предложение за актуализация на Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене
8.Предложение за извършване на инвентаризация на горските територии от
ОГФ
9.Предложение за изработване на ПУП – план за регулация и план за
застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009, ПИ 024010, ПИ 024012, ПИ 024013
и ПИ 024014 от КВС на с.Протопопинци, община Чупрене, област Видин и промяна на
предназначението на земята в изброените имоти
10.Предложение за изработване на ПУП – план за регулация и план за
застрояване на ПИ 024001 и ПИ 024002 от КВС на с.Протопопинци, община Чупрене,
област Видин и промяна на предназначението на земята в изброените имоти
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11.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Цвета Еленкова Тричковска б.ж. на с.
Горни Лом
12.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Иван Михайлов Терзийски б.ж. на с.
Горни Лом
13.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Анто Тодоров Симеонов б.ж. на с.
Горни Лом
14.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на Яким Цветков Ячков от с. Долни Лом
15.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Алекси Георгиев Цветков б.ж. на с.
Търговище
16.Предложение за разделяне на поземлен имот в землището на с.Горни
Лом, местност „Миджур”
17. Разни
РЕШЕНИЯ:
Т.1. от дневния ред: Предложение за определяне на представител на
Общински съвет Чупрене за включване в състава на Областен съвет за намаляване на
риска от бедствия – вносител Богомил Станков – Председател на Общински съвет
Чупрене.
Господин Станков представи своето предложение.
Въпроси няма.
Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение
прочете г-н Иван Луков.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 99
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.64а ал.2 от
Закона за защита при бедствия, Общинският съвет определя за свой представител за
участие в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия БОГОМИЛ ДАНЧОВ
СТАНКОВ – Председател на Общински съвет Чупрене.
Т.2. от дневния ред: Предложение за определяне на позицията на
Община Чупрене и даване мандат на гласуване на представителя на Община Чупрене
на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена
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територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. видин– вносител Богомил СтанковПредседател на Общински съвет Чупрене.
По внесеното предложение няма дебати.
Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ – Иван Луков прочете
становище с проект за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 100
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е ал.5 от
Закона за водите, Общинският съвет Чупрене възлага на представителя на Община
Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин – ВАНЬО
КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на Община Чупрене, да изрази позицията на Община
Чупрене по предварително обявения дневен ред в писмото на Областния управител на
гр.Видин № АС0104/39 от 12.07.2016 год. и му дава мандат да гласува както следва:
по т.2 от дневния ред: Обсъждане и съгласуване, на основание чл.198в ал.4
т.5 от Закона за водите, на Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД Видин за следващия регулаторен период, определен с
разпоредбите на § 14 ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите.:
Да подкрепи вземането на решение като гласува със ”за”.
По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на АВиК в размер на 10 000 лв., съгласно чл.20 ал.3 и
ал.4 от ПОДАВиК.
Да подкрепи вземането на решение като гласува със ”за”.
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МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21 ал.2, в
изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за
водите и като се взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104/39 от
12.07.2016 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията,
насрочено за 13.09.2016 г.
Т.3. от дневния ред: Предложение за приемане на План за работа на
Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2016 год.- вносител Богомил Станков –
Председател на Общински съвет Чупрене.
Господин Станков представи внесения материал.
По предварително раздадения материал няма въпроси.
Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение
прочете г-н Иван Луков.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 101
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет приема План за
работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2016 год.
Т.4. от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 508, взето с
Протокол № 39 от 17.07.2015 год. като нецелесъобразно – вносител г-н Ваньо Костин –
Кмет на община Чупрене.
Г-н Илиян Тонин направи питане за местонахождението на имотите по
предложеното за отмяна решение.
На питането отговори г-н Костин – имотите се намират в землището на
с.Протопопинци.
Няма други питания.
Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение
почете г-н Иван Луков.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
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Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 102
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя Решение
№ 508, взето с Протокол № 39 от 17.07.2015 год. на заседание на Общински съвет
Чупрене, като нецелесъобразно.
Т.5. от дневния ред: Предложение за промяна собствеността на УПИ ХІV
кв.20 по регулационния план на с.Чупрене от публична собственост в частна общинска
собственост - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене.
Господин Костин представи подробно своето предложение.
Въпроси зададоха:
- Георги Антов – Ще се изплати ли на общината стойността на улиците?
- Анжело Добричов- В регулационния план ли са?
Отговори г-н Костин: малките улици са в регулационния плана на с.Чупрене
и ще бъдат заплатени след провежданнне на съответната процедура..
Няма други питания.
Становище на Комисията законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение
почете г-н Иван Луков.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 103
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.6 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският
съвет Чупрене разрешава 650 кв.м. – представляващи малки вътрешни улици от УПИ
ХІV, кв.20 по регулационния план на с.Чупрене, одобрен на 22.01.2004 г., да бъдат
обявени от публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради
това, че са престанали да имат преназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.
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Т.6. от дневния ред: Предложение за отмяна разпоредбата на чл.16 ал.1
т.5 от Наредбата за търговската дейност на територията на Община Чупрене– вносител
г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене
Въпроси зададоха:
- г-н Цветан Николов – Какъв метод ще се приложи за подобряване
събираемостта на данъците, за увеличаване на приходите на общината?
- г-н Илиян Тонин сподели, че и в други общини има такъв метод за
събиране на такси за издаване на този вид удостоверения.
Няма други питания.
Становище на Комисията законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение
почете г-н Иван Луков.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 104
На основание чл.21 ал.1 т.23 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет
ОТМЕНЯ т.5 от ал.1 на чл.16 от Наредбата за търговската дейност на територията на
Община Чупрене, като незаконносъобразна.
Т.7. от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупреневносител Ваньо Костин – Кмет на Обина Чупрене.
Господин Костин представи предварително раздадения материал.
Г-жа Мария Тодорова зададе въпроса допълнението на Наредбата само за
частни инвеститори ли ще се отнася?
На питането отговори г-н Костин, който заяви, че това се отнася за всички
които желаят да строят по този начин.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове с предложение за решение прочете г-жа
Мария Тодорова.
.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 105
На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене
актуализира Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Чупрене, като създава нова т.11 към чл.36 ал.1 със следния
текст:
„чл.36 ал.1 т.11 „учредяване на право на строеж
Т.8. от дневния ред: Предложение за извършване на инвентаризация на
горските територии от ОГФ – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По внесеното предложение въпрос зададе г-н Георги Антов – не трябва ли
да се допълни предложението със „ да се направи задание” и не може ли да го изработи
инж. Корнелия Цуринска – Ръководител Горска Структура при Община Чупрене?
На поставения въпрос отговори Господин Костин, който поясни на
общинските съветници, че на 10 годишен период се прави инвентаризация на горите,
изработва се задание и лесоустройствен проект, за да могат да се ползват горските
територии и не е възможно изработването от общински служител служител.
Няма други питания.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове с предложение за решение прочете г-жа
Мария Тодорова.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 106
На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.1/1/ т.1а от
Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии и
чл.7/1/ от Закона за горите и параграф 3 от ПЗР от Наредбата за управление на ОГТ в
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община Чупрене, Общинския съвет дава съгласие за извършване на инвентаризация на
горските територии от ОГФ.

Т.9. от дневния ред: Предложение за изработване на ПУП – план за
регулация и план за застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009, ПИ 024010, ПИ
024012, ПИ 024013 и ПИ 024014 от КВС на с.Протопопинци, община Чупрене, област
Видин и промяна на предназначението на земята в изброените имоти – вносител Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене.
Господин Костин представи своето предложение.
Няма дебати по внесения материал.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове с предложение за решение прочете г-жа
Мария Тодорова
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 107
1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 от
ЗУТ, Общинският съвет разрешава изработването на, подробен устройствен план - план
за регулация и план за застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009, ПИ 024010
ПИ 024012, ПИ 024013 и ПИ 024014 от КВС на с.Протопопинци, общ.Чупрене,
обл.Видин за обособяване, с конкретно предназначение “производствени и складови
дейности”,
2.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.3 т.4 и
ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет дава предварително съгласие за промяна на
предназначението на ПИ 024007- 3,803 дка ливада - девета категория, ПИ 024008 –
8,354 дка ливада – девета категория, ПИ 024009 – 7,122 дка ливада - девета категория и
ПИ 024010 – 4,622 дка ливада - девета категория, ПИ 024012 – 4.196 дка пасище, мера девета категория, ПИ 024013 – 4.731 дка пасище, мера – девета категория, ПИ 024014 –
8.972 дка пасище, мера – девета категория от КВС на с.Протопопинци, общ.Чупрене,
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обл.Видин за «производствени и складови дейности», като възлага на Кмета на
Общината да проведе процедурата. Срокът на валидност на предварителното съгласие е
12 месеца.
3.Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение
Т.10. от дневния ред: Предложение за изработване на ПУП – план за
регулация и план за застрояване на ПИ 024001 и ПИ 024002 от КВС на
с.Протопопинци, община Чупрене, област Видин и промяна на предназначението на
земята в изброените имоти– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Господин Костин разясни внесения материал.
Няма зададени въпроси.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове с предложение за решение прочете г-жа
Мария Тодорова.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 108
1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 от
ЗУТ, Общинският съвет разрешава изработването на подробен устройствен план - план
за регулация и план за застрояване на ПИ 024001 и ПИ 024002 от КВС на
с.Протопопинци, общ.Чупрене, обл.Видин за обособяване, с конкретно предназначение
“производствени и складови дейности”,
2.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.3 т.4 и
ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет дава предварително съгласие за промяна на
предназначението на ПИ 024001- 2,869 дка ливада - девета категория и ПИ 024002 –
2,124 дка пасище, мера – девета категория от КВС на с.Протопопинци, общ.Чупрене,
обл.Видин за «производствени и складови дейности», като възлага на Кмета на
Общината да проведе процедурата. Срокът на валидност на предварителното съгласие е
12 месеца.
3.Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение
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Т.11. от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Цвета Еленкова
Тричковска б.ж. на с. Горни Лом– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Господин Кмета на Община Чупрене представи своето предложение.
Въпрос зададе г-жа Мария Тодорова дали има още постъпили молби за
възстановяване на имоти?
Господин Костин отговори на зададения въпрос, като каза, че на този
етап няма други постъпили искания за възстановяване.
Няма други питания.
Становище с проект на решение прочете госпожа Мария Тодорова –
член на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 109
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-477/30.12.2015 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене разрешава предоставяне на земя от
общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари
реални граници на насл. на Цвета Еленкова Тричковска – б.ж. на с. Горни Лом, описани
в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. №
1524/10.03.1992 г., за землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене.
№
1.
2.
3.
4.
5.

НТП
нива
нива
нива
нива
нива

Площ/дка
3,000
4,700
5,000
2,000
3,000

Местност
Пен дол
Асаница
Средореци
Бела вода
Шипкова чука
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

нива
4,700
Старица
ливада
7,000
Средореци
ливада
6,000
Шипкова чука
пасище
2,000
Бела вода
пасище
3,000
Шипкова чука
пасище
3,400
Бела вода
пасище
1,500
Рака поляна
и дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Горни Лом:
Имоти № 165014, 222001, 156003, 156006, 156005
Т.12. от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Михайлов
Терзийски б.ж. на с. Горни Лом– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Няма поставени въпроси.
Становище с проект на решение прочете госпожа Мария Тодорова –
член на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 110
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-478/30.12.2015 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене разрешава предоставяне на земя от
общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари
реални граници на насл. на Иван Михайлов Терзийски – с. Горни Лом, описани в
Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. №
0260/07.01.1992 г., за землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене.
№
1.

НТП
нива

Площ/дка
1,000

Местност
Лук
11

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
ливада

1,000
3,100
2,100
1,000
1,300
5,000
2,000
3,500
0,500
2,500

Церак
Слановище
Китка
Беловоцки ливади
Церов дол
Пен дол
Бела вода
Бела вода
Церак
Китка

и дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Горни Лом:
Имоти № 145007, 284039, 156007, 156004
Т.13. от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Тодоров
Симеонов б.ж. на с. Горни Лом– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Няма дебати по предложението.
Становище с предложение за решение прочете госпожа Мария Тодорова –
член на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 111
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-481/30.12.2015 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене разрешава предоставяне на земя от
общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари
реални граници на насл. на Анто Тодоров Симеонов – б.ж. на с. Горни Лом, описани в
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Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. №
2507/03.06.1992 г., за землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

НТП
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада

Площ/дка
2,000
3,000
2,000
4,000
6,000
4,000
4,000
1,000
2,000
2,000
3,000
1,000
10,000
8,500
2,000
2,000
1,000
1,000
2,400
1,000
1,000

Местност
Слановище
Слановище
Слановище
Левило
Левило
Ломски дел
Голички рът
Люта
Слог
Добра вода
Крушак
Люта
Симонова лекия
Симонова лекия
Пен дол
Люта
Трап
Трап
Раков връх
Дупляк
Крушак

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Горни Лом:
Имоти № 234007, 185001, 185006, 166018, 141010
Т.14. от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Яким Цветков Ячков от с. Долни
Лом– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Няма поставени въпроси.
Становище с проект на решение прочете Мария Тодорова – член на
Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и
еврофондове
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
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Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 112
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-252/07.06.2016 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене разрешава предоставяне на земя от
общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари
реални граници на Яким Цветков Ячков – с. Долни Лом, описани в Решение №
5550/09.05.2016 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 5550/09.05.2016 г., за
землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
2,500
Огренята
и дава съгласие да бъде възстановена в следния имот в землището на с. Долни
Лом:
Имот № 105011
Т.15. от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Алекси Георгиев
Цветков б.ж. на с. Търговище– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Господин Костин представи своето предложение.
Няма поставени въпроси.
Становище с проект на решение прочете Мария Тодорова – член на
Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и
еврофондове
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 113
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-342/12.08.2015 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на на
насл. на Алекси Георгиев Цветков – с. Търговище, описани в Решение № 03/15.06.1999
г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0939/17.02.1992 г., за землището на с.
Търговище, общ. Чупрене.
№
1.
2.
3.
4.
5.

НТП
Площ/дка
нива
1,000
нива
1,500
нива
0,500
нива
0,500
нива
0,400
и дава съгласие да бъдат възстановени
Търговище:
Имот № 040027

Местност
Дедин дол
Парасине
Парасине
Парасине
Спруд
в следния имот в землището на с.

Т.16. от дневния ред: Предложение за разделяне на поземлен имот в
землището на с.Горни Лом, местност „Миджур” – Вносител Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене.
Господин Костин представи своето предложение.
Въпроси:
- Илиан Тонин– с цел продажба ли се дели имота?
Отговори г-н Костин – има инвестиционно намерение за строеж на
малки къщички в местността, в близост до екопътеката с бунгалата.
Няма други питания.
Становище с проект на решение прочете Мария Тодорова – член на
Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и
еврофондове
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
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Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 114
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.34 ал.4 от ЗОС, Общинският съвет Чупрене разрешава от
ПИ 607003 – представляващ Дървопроизводителна площ в землището на с.Горни Лом,
местност „Миджур”, с площ на имота 19.599 дка., да се извърши делба и се отдели
самостоятелно ПИ с площ от 3.000 дка.
Т.17. от дневния ред: Разни
- г-жа Мария Тодорова – за проблема с питейната вода в селата Горни
Лом и Средогрив – монтиране на филтри за почистване на водата;
- г-н Иван Луков – за по -често почистване на резервоарите за питейна
вода, за финансова помощ за строеж на пречиствателни филтри за питейна вода и за
безвъзмезно даряване на магазин от кооперация с.Горни Лом на Община Чупрене;
- г-н Анжело Добричов – за почистване на пътя между селата Долни Лом
и Горни Лом и за не достатъчна гласност при откриването на Къщата музей в с. Горни
Лом;
- г-жа Велислава Вълчинова – за снабдяване с дърва за огрев местното
Неселение;
- г-н Илиян Тонин – за дърва от ОГТ добивани за местно население.
На зададените въпроси отговори г-н Ваньо Костин – отговори на
зададените въпроси:
-монтаж на филтри за пречистване на питейната вода на този етап ще има в
селата Чупрене и Горни Лом. Поема ангажимент за разговори с ръковоството на ВиК
Видин за почистване на резервоарите за питейна вода на три месеца, а не както до сега
– на шест месеца, като заяви, че общината винаги е съдействала безотказно на ВиК.
-почистване на пътя между селата Долни Лом и Горни Лом в участъците
на мостовете и завоите ще бъде направено.
-за откриването на Къщата-музей в Горни Лом са разлепени обяви в селото
и са присъствали около 150 човека.
-снабдяването с дърва за огрев на местното население ще започне в
началота на м.Септември.
Г-н Костин запозна съветниците с:
-финансовото състояние на общината – липса на достатъчно собствени
приходи и прецезиране на разходите;
-фактическото състояние на ЦДГ от общината и Домашния социален
патронаж;
-за оперативните програми по които общината ще кандидатства;
- за международния събор на прохода „Свети Никола” на 03.09.;
-за провеждането на Ловен събор в Община Чупрене на 05 и 06.09.т.г.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:10 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Здр. Доцинска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ Б. Станков/
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