ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ ВИДИН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 508

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 39 от 17.07. 2015 ГОДИНА

ОТНОСНО: Предложение за изработване на подробен устройствен план –
план за регулация и план за застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009 и ПИ
024010 от КВС на с.Протопопинци, община Чупрене, област Видин и промяна на
предназначението на земята в изброените имоти
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 и ПИ 024010 от
КВС на с.Протопопинци, общ.Чупрене, обл.Видин за обособяване, с конкретно
предназначение “за рекреационни дейности” включващи изграждане на Атракционен
комплекс, състоящ се от информационен център, детски кът, летен театър, басейн,
хотел с ресторант, паркинги и места за отдих и развлечение и за “производствени и
складови дейности”, включващи изграждане на пазар за селскостопанска продукция,
магазин, място за преработка на селскостопанска и животинска продукция, място за
приемане, сушене, пакетиране и преработка на билки и диворастящи плодове, място за
преработка на мляко и млечни продукти и др., като възлага на Кмета на Общината да
проведе процедурата.
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 от КВС на с.Протопопинци,
общ.Чупрене, обл.Видин за «рекреационни дейности» и «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.

Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
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