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 _______________________________________________________________ 

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЧУПРЕНЕ 

 

 

    ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от Ваньо Костадинов Костин – Кмет Община Чупрене 

 

Относно: Промяна начин на трайно ползване и собственост на земеделска земя 

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.45и ал.1 от Правилник за прилагане 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от ЗОС /Закон 

за Общинска собственост/, Общински съвет Чупрене, 

Р  Е  Ш  И : 

1.Разрешава промяна начин на трайно ползване и собственост на земи в землище 

на с.Протопопинци: 

 - ПИ № 017030 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ПЕТА КАТЕГОРИЯ в землището на село 

Протопопинци, местност „Селище” с площ на имота от 5.763 дка. актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 691 да се промени начина на трайно ползване за 

други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска собственост. 

 - ПИ № 017031 - ПАСИЩЕ, МЕРА ПЕТА КАТЕГОРИЯ в землището на село 

Протопопинци, местност „Селище” с площ на имота от 4.587 дка. актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 692 да се промени начина на трайно ползване за 

други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска собственост. 

 - ПИ № 017033 /седемнадесет хиляди и тридесет и три/ представляващ 

ПАСИЩЕ, МЕРА ПЕТА КАТЕГОРИЯ в землището на село Протопопинци, местност 

„Селище” с площ на имота от 19.580 дка. /деветнадесет декара петстотин и осемдесет 

кв. м./. актуван с Акт за публична общинска собственост № 693 да се промени начина 

на трайно ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна 

общинска собственост. 

          Промяната на начина на трайно ползване се извършва въз основа на приложената 

скица, която е неразделна част от настоящето решение.  

 

 2.Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

С уважение, 

 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 


