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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 12 

  

                    Днес 29.09.2016 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  отмяна на Решение № 103, взето с Протокол № 11 от 
08.08.2016 год. като незаконосъобразно 
                  2. Предложение за  отмяна на Решение № 107, взето с Протокол № 11 от 
08.08.2016 год. като незаконосъобразно 
                  3. Предложение за  отмяна на Решение № 108, взето с Протокол № 11 от 
08.08.2016 год. като незаконосъобразно 
                  4. Предложение за  отмяна на  разпоредбата на т.4 от чл.18 от Наредбата за 
реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми 
съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и 
монументално-декоративни елементи на територията на Община Чупрене като 
незаконосъобразно  
                  5.Предложение за актуализация на Общинския план за развитие на Община 
Чупрене за периода 2014-2020 година. 
                  6.Предложение за приеманe на Стратегия за управление на общинската 
собственост за мандат 2015 – 2019 година   
                  7.Предложение за  потвърждаване съответствие на дейностите, включени в 
проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на 
Община Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-
2020 год. 
                  8.Предложение за  кандидатстване на Община Чупрене с проект 
„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на Община 
Чупрене” по мярка 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските райони”, 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 
                  9. Предложение за  потвърждаване съответствие на дейностите, включени в 
проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Чупрене”, с приоритетите 
на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год. 
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                  10.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене с проект 
„Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Чупрене” по мярка 7 „Основи 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от ПРСР 
                  11.Предложение за  потвърждаване на задължение за спазване на 
законодателството при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за 
проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Чупрене”  
                  12. Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху 
недвижим имот – публична общинска собственост – читалищна сграда, находяща се в 
с.Чупрене на юридическа организация с нестопанска цел Народно читалища „Христо 
Ботев 1897” с.Чупрене 
                   13. Предложение за  потвърждаване съответствие на дейностите, включени в 
проект „Обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Христо Ботев 1897” 
с.Чупрене, община Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за развитие за 
периода 2014-2020 год. 
                  14.Предложение за кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев 
1897” с.Чупрене, община Чупрене с проект „Обзавеждане и оборудване на Народно 
читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене, община Чупрене” по мярка 7 „Основи 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от ПРСР 
                  15.Предложение за потвърждаване съответствие на дейностите, включени в 
проект „Ремонт и обзавеждане на ОУ „Акад. Михаил Димитров” с.Чупрене, община 
Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год. 
                  16.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене с проект „Ремонт и 
обзавеждане на ОУ „Акад. Михаил Димитров” с.Чупрене, община Чупрене” по мярка 7 
„Основи услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от ПРСР 
                  17.Предложение за продажба на общински имоти ПИ № 694002 и ПИ № 
607006  - дървопроизв.пл. – поляни – землище Горни Лом                        
                  18. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Алекси Иванов Йолкичов б.ж. на с. 
Чупрене 
                  19.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Дончо Антов Ицин б.ж. на с. Горни 
Лом 
                   20.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Георги Петров Тудоров б.ж. на с. 
Горни Лом 
                   21. Разни   
 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
                       Т.1. от дневния ред: Предложение за  отмяна на Решение № 103, взето с 
Протокол № 11 от 08.08.2016 год. като незаконосъобразно – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на Общински съвет  Чупрене. 
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                       Господин Станков представи своето предложение. 
                       По внесеното предложение няма питане. 
                       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 № 115  

                       На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  
Решение № 103, взето с Протокол № 11 от 08.08.2016 год. на заседание на Общински 
съвет Чупрене, като незаконосъобразно. 
 

 

                       Т.2. от дневния ред: Предложение за  отмяна на Решение № 107, взето с 
Протокол № 11 от 08.08.2016 год. като незаконосъобразно – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на Общински съвет  Чупрене. 
 
                       По внесеното предложение няма питане. 
                       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 № 116  

                       На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  
Решение № 107, взето с Протокол № 11 от 08.08.2016 год. на заседание на Общински 
съвет Чупрене, като незаконосъобразно. 
 
 
 
 

                       Т.3. от дневния ред: Предложение за  отмяна на Решение № 108, взето с 
Протокол № 11 от 08.08.2016 год. като незаконосъобразно – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на Общински съвет  Чупрене. 
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                       По внесеното предложение няма питане. 
                       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 № 117  

                       На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  
Решение № 108, взето с Протокол № 11 от 08.08.2016 год. на заседание на Общински 
съвет Чупрене, като незаконосъобразно. 
 
 
 
 

                       Т.4. от дневния ред: Предложение за  отмяна на  разпоредбата на т.4 от 
чл.18 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на 
временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, 
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община 
Чупрене като незаконосъобразно – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 
Общински съвет  Чупрене. 
 
                       По внесеното предложение няма питане. 
                       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 № 118  

                       На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя   
разпоредбата на т.4 от чл.18 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на 
градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни 
елементи на територията на Община Чупрене, като незаконосъобразна. 
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                       Т.5. от дневния ред: Предложение за актуализация на Общинския план за 
развитие на Община Чупрене за периода 2014-2020 година – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       Г-н Костин запозна общинските съветници  с инвеститорските интереси и 
намерения  към нашата община. Подчерта, че Общинският план за развитие е отворен и 
може да се актуализира при възникнала необходимост.  
                       По внесеното предложение няма питане. 
                       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 № 119  

                       На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА Общинският съвет  
    актуализира Общинския план за развитие на Община Чупрене за периода 2014 – 2020   
    год., както следва в: 

                   Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, 
    насърчаване на инвестиции в селското стопанство, туризъм и насърчаване на малкия     
    и средния бизнес.  
                        Специфична цел 1.2. Развитие на разнообразни форми за целогодишен  
    туризъм, базиран на природните и културно-историческите дадености на общината. 

                    Мярка1.2.1. Подпомагане на развитието на местния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите, 
се добавя нова дейност: 
                    „ – зона за развитие на туристическа дейност – язовир „Дедин дол”  
землище    с.Търговище”; 
                    Мярка 1.2.2.Развитие на природни и културни атракции. Развитие на 
алтернативни форми за целогодишен туризъм, 
се добавя дейност: 
                   „ – зона за спорт и рекреации в района на с.Репляна”; 
                   Специфична цел 1.3. Стимулиране на местното предприемачество и   
 привличане на чужди инвестиции за проекти за разнообразяване структурата  
 на икономиката с неземеделски дейности. 
                    Мярка1.3.1. Подкрепа за малкия и средния бизнес,  
 се добавя нова дейност: 
                    „ – обособяване на индустриална зона в землището на с.Протопопинци м.   
 „Асаница”. 
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                       Т.6. от дневния ред: Предложение за приеманe на Стратегия за 
управление на общинската собственост за мандат 2015 – 2019 година – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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” 
 
                       РЕШЕНИЕ № 120 

                       На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.8 от Закона 
за общинската собственост, Общински съвет Чупрене приема Стратегия за управление 
на общинската собственост за мандат 2015 – 2019 година  в Община Чупрене. 

                       МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Стратегията за управление 
на общинската собственост за срока на мандат 2015-2019 год. в Община Чупрене, с 
която е определена политиката за развитието на общинската собственост – основните 
цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с 
общинската собственост, основните характеристики на видовете имоти, формулирана е 
визията за  развитието и управлението на общинската собственост и са набелязани 
приоритетите за постигане на стратегическите цели на общината. 

 
 

 

                       Т.7. от дневния ред: Предложение за  потвърждаване съответствие на 
дейностите, включени в проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в 
населените места на Община Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за развитие 
за периода 2014-2020 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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”. 
 
 
 



7 

 

                       РЕШЕНИЕ № 121 

                На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет Чупрене  
потвърждава, че дейностите, включени в проект “РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ” съответстват на приоритетите на общинския план за развитие за 
периода 2014 -2020 година - Приоритет 2 „Подобряване и възстановяване на 
техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство”. 
/стр.131/ 

 

 

                       Т.8. от дневния ред: Предложение за  кандидатстване на Община 
Чупрене с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в населените 
места на Община Чупрене” по мярка 7 „Основи услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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”. 
 
                       РЕШЕНИЕ № 122 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет разрешава  
кандидатстването на Община Чупрене с проект “РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на 
подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. 
 
 
 

                       Т.9. от дневния ред: Предложение за  потвърждаване съответствие на 
дейностите, включени в проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община 
Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год. – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове с предложение за решение прочете г-жа 
Мария Тодорова.  
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                        Гласували 11 съветника: 
                      „ЗА”                          – 11 гласа 
                      „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 

                       Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                       РЕШЕНИЕ № 123 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет  
Чупрене потвърждава, че дейностите, включени в проект “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ” съответстват на приоритетите 
на общинския план за развитие за периода 2014 -2020 година - Приоритет 2 
„Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната 
среда и природното богатство”. /стр.131/ 
 
 

                       Т.10. от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община 
Чупрене с проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Чупрене” по 
мярка 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от ПРСР – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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”. 
 
 
                       РЕШЕНИЕ № 124 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет разрешава  
кандидастването на Община Чупрене с проект “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ” по реда на Наредба №12 от 25 
юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” 
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                       Т.11. от дневния ред: Предложение за  потвърждаване на задължение за 
спазване на законодателството при сключване на договор за предоставяне на финансова 
помощ за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Чупрене”  – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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”. 
 
 
                       РЕШЕНИЕ № 125 

                       На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет потвърждава, 
че при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за проект 
“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ”, 
кандидатът Община Чупрене, се задължава да спазва законодателството в областта на 
държавните помощи.  

        Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение. 

 

 

                       Т.12. от дневния ред: Предложение за предоставяне безвъзмездно право 
на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост – читалищна 
сграда, находяща се в с.Чупрене на юридическа организация с нестопанска цел 
Народно читалища „Христо Ботев 1897” с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене. 
                       Г-н Костин запозна общинските съветници с постъпило искане от 
Народно Читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене за предоставяне на безвъзмездно 
право на ползване за срок от 10 год. на читалищната сграда, с цел кандидатстване по 
ПРСР за подобряване на материалната база на читалището. 
                      По внесения материал няма дебати. 
                      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” 
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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 № 126 

                       На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост,Общинският 
съвет Чупрене разрешава учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински 
имот , находящ се по регулационни план на с.Чупрене УПИ І – 885, кв.45, 
представляващ читалищна сграда, актувана с АОС № 9, за срок от 10 /десет/ години на 
юридическа организация с нестопанска цел  – Народно читалище „Христо Ботев 1897” 
с.Чупрене, за реализиране на проект „ОБЗАВEЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1897” С.ЧУПРЕНЕ, ОБЩИНА 
ЧУПРЕНЕ”” по Програма за  развитие на селските райони, мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”,  подмярка 7.2 .”Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура”.    

                       МОТИВИ: Общинският съвет разрешава учредяване на безвъзмездно 
право на ползване на читалищната сграда, находяща се в УПИ І – 885, кв.45, по 
регулационния план на с. Чупрене, за реализиране намеренията на Народно читалище 
„Христо Ботев 1897” с.Чупрене за кандидатстване по ПРСР с проект „Обзавеждане и 
оборудване на Народно читалище „Христо Ботев 1897”, с цел подобряване 
материалната база на читалището. 

                 

 

 

 

                       Т.13. от дневния ред: Предложение за  потвърждаване съответствие на 
дейностите, включени в проект „Обзавеждане и оборудване на Народно читалище 
„Христо Ботев 1897” с.Чупрене, община Чупрене”, с приоритетите на Общинския план 
за развитие за периода 2014-2020 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове с предложение за решение прочете г-жа 
Мария Тодорова.  
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                        Гласували 11 съветника: 
                      „ЗА”                          – 11 гласа 
                      „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 

                       Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                       РЕШЕНИЕ № 127 

                       На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет Чупрене 
потвърждава, че дейностите, включени в проект “ОБЗАВEЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ 
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1897” С.ЧУПРЕНЕ, ОБЩИНА 
ЧУПРЕНЕ” съответстват на приоритетите на общинския план за развитие за периода 
2014 -2020 година. 

 

 

                       Т.14. от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Народно 
читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене, община Чупрене с проект „Обзавеждане и 
оборудване на Народно читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене, община Чупрене” по 
мярка 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от ПРСР – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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”. 
 
 
                       РЕШЕНИЕ № 128 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет разрешава  
кандидатстването на Народно читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене, Община 
Чупрене с проект “ОБЗАВEЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ХРИСТО БОТЕВ 1897” С.ЧУПРЕНЕ, ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ” по реда на Наредба №12 
от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
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                       Т.15. от дневния ред: Предложение за потвърждаване съответствие на 
дейностите, включени в проект „Ремонт и обзавеждане на ОУ „Акад. Михаил 
Димитров” с.Чупрене, община Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за 
развитие за периода 2014-2020 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене. 
                       Г-жа Мария Тодорова сподели, че района на Северозападна България пак 
е ощетен и нищо няма да получим допълнително, като бе говорено по-рано. 
                       По внесения материал няма други дебати. 
                       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”. 
 
 
                       РЕШЕНИЕ № 129 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет Чупрене  
потвърждава, че дейностите, включени в проект „Ремонт и обзавеждане на ОУ „Акад. 
Михаил Димитров” с.Чупрене, община Чупрене” съответстват на приоритетите на 
общинския план за развитие за периода 2014 -2020 година.  
 

 

 

 

                       Т.16. от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община 
Чупрене с проект „Ремонт и обзавеждане на ОУ „Акад. Михаил Димитров” с.Чупрене, 
община Чупрене” по мярка 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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 № 130 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет разрешава  
кандидатстването на Община Чупрене с проект „Ремонт и обзавеждане на ОУ 
„Акад.Михаил Димитров” с.Чупрене, община Чупрене”  по реда на Наредба №12 от 25 
юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
 
 

 

 

                       Т.17. от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти ПИ 
№ 694002 и ПИ № 607006  - дървопроизв.пл. – поляни – землище Горни Лом  – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                      Г-н Костин запозна общинските съветници с проявен инвеститорски 
интерес към тези места. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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                    „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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 10 гласа „ЗА” 
                                                                         1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
 
                      РЕШЕНИЕ № 131 

                      На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, 
Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на частна общинска собственост:  
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          ПИ № 694002 /шестстотин деветдесет и четири хиляди и две/, 
представляващ – Дървопроизв. пл. - поляна – в землището на село Горни Лом, местност 
„Миджур” с площ на имота от 14.429 дка. /четиринадесет декара четиристотин двадесет 
и девет кв.м./, актуван с АОС 754, с начална тръжна цена 12 000  лв.  

          ПИ № 607006 /шестстотин и седем хиляди и шест/, представляващ – 
Дървопроизв. пл. - поляна – в землището на село Горни Лом, местност „Миджур” с 
площ на имота от 16.599 дка. /шестнадесет декара петстотин деветдесет и девет кв.м./, 
актуван с АОС 793, с начална тръжна цена 13 000  лв.  

 
          Обща начална тръжна цена 25 000 лв.  
 

           Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг, чрез явно 
наддаване. 
 
 

 
                      
                      Т.18. от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Алекси Иванов 
Йолкичов б.ж. на с. Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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” 
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                      РЕШЕНИЕ № 132 

                      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 02-440/22.08.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Алекси Иванов Йолкичов  – с. Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1993 г. по чл. 18 
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2519/04.06.1992 г., за землището на с. Чупрене, 
общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                       6,900                                   Мала равна 

И дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с. 
Чупрене: 

Имоти № 037017, 036009, 304001, 304002, 304006. 
 
 
 
 
 

                       Т.19. от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Дончо Антов Ицин 
б.ж. на с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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” 
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                      РЕШЕНИЕ № 133 

                      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 02-441/22.08.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Дончо Антов Ицин – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 18 ж, 
ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № А0984/18.02.1992 г., за землището на с. Горни Лом, 
общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      3,000                                    Слановище 
2.              нива                      2,000                                    Пен дол 
3.              нива                      0,500                                    Слановище 
4.              нива                      2,000                                    Средореци 
5.              ливада                  6,000                                    Равна река 
 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Горни Лом: 

 
Имоти № 299013, 300007 

 

 

                       Т.20. от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Георги Петров 
Тудоров б.ж. на с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                       По внесения материал няма дебати. 
                       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” 
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                      РЕШЕНИЕ № 134 

                     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 02-439/22.08.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Георги Петров Тудоров – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 18 
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2562/04.06.1992 г., за землището на с. Горни Лом, 
общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      2,000                                    Дзебришки трап 
2.              нива                      3,000                                    Люта 
 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Горни Лом: 

Имоти № 325005, 325006 
 
 
 

                       Т.21. от дневния ред: Разни 

                       Отношение взеха: 
                       -г-жа Мария Тодорова сподели за проблем с прекопана улица в с.Върбово; 
                       -г-н Анжело Добричов сподели за нарушаване на обществения ред от 
ромите в с.Горни Лом, които пускат силна музика по всяко време на денонощието; 
                       -г-н Иван Луков – за ограждане на павилиона в с.Горни Лом и счупена 
ограда на детската площадка в същото село; 
                       -г-н Красимир Кирилов – за работата на видеокамерите в с.Средогрив; 
                       -г-жа Велислава Вълчинова – за заплащането на „белите петна”; 
                       -г-н Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене: 
                        *информира за дейността на МИГ „Западна Стапа планина – Копрен – 
Миджур”; 
                        *сподели за инвеститорски интерес за строеж на мандра в общината в  
района  по пътя Фалковец – Средогрив – Превала. 
 
 
 
                     Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:10 часа. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

                               / Здр. Доцинска/                                                              / Б. Станков/  
 

 

  

 

 


