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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№   5 

 
                   Днес 29.01.2016 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвeт  
Чупрене се проведе заседание на Общинският съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред.  
                   Няма направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред. 
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1. Предложение за   приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене 
за първо полугодие на 2016 год. 
                   2.Предложение за увеличаване числеността на личния състав на Доброволно 
формирование „Чупрене” 
                   3.Предложение за определяне на представител на Община Чупрене в 
Асоциацията по ВиК в област Видин 
                   4.Предложение за актуализация на Наредбата за определяне на размера на 
местните данъци  и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Чупрене 
                   5. Предложение за  определяне на начина на ползване на реализирания 
преходен остатък в края на 2015 год. в делегираните от държавата дейности 
                   6. Предложение за  приемане на Отчета на План сметката за приходите и 
разходите на такса „Битови отпадъци” за 2015 год. 
                   7. Предложение за   приемане на План сметката за приходите и разходите на 
такса „Битови отпадъци” за 2016 год. 
                   8. Предложение за приемане на Програма за управление на общинското 
имущество през 2016 год. 
                   9.Предложение за одобряване кандидатстване на Община Чупрене пред 
Фонд „Социална закрила” с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и 
обзавеждане на Домашен социален патронаж в Община Чупрене” 
                   10. Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 2016 год. 

          11. Предложение за отдаване на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен 
търг – 11пакет 
                   12. Предложение за отдаване на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен 
търг – 12 пакет 
                   13. Предложение за отдаване на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен 
търг – 13 пакет  
                   14.Предложение за промяна на начина на трайно ползване и собственост на 
земеделска земя ПИ № 306001 землище с.Горни Лом 
                   15. Предложение за промяна на начина на трайно ползване и собственост на 
земеделска земя пакет от 4 бр. имоти, землище с.Средогрив 
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                   16. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Тодор Иванов Каймакански б.ж. на с. 
Средогрив 
                   17. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Петър Иванов Въртунински б.ж. на 
с.Търговище 
                   18.  Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Киро Василев Чулин б.ж. на с. 
Върбово 
                   19.  Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Георги Еленков Гмитрин б.ж. на с. 
Репляна 
                   20.  Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Иван Георгиев Томин б.ж. на с. Горни 
Лом 
                   21. Предложение за приемане на Общински план за младежта в Община 
Чупрене за 2016 год. 
                   22. Разни 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за   приемане на План за работа на 
Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2016 год. – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на ОбС Чупрене 
 
                   Плана за работа на Общинския съвет е отворен и може да се актуализира по 
всяко време, в зависимост от необходимостта, подчерта г-н Станков. 
                   По предложението няма дебати.  
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 18 
                   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 първо полугодие на 2016 год. 
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                   Т.2 от дневния ред: Предложение за увеличаване числеността на личния 
състав на Доброволно формирование „Чупрене” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с необходимостта от 
увеличаване числеността на доброволното формирование, във връзка с промените в 
Закона за защита при бедствия. 
                   Отношение по въпроса взе г-н Георги Неделин и изказа мнение, че одобрява 
увеличаване на числеността на доброволното формирование за защита при бедствия, 
тъй като населението в общината е застаряващо и не е по силите му да се справя само в 
такива ситуации. 
                   Няма други въпроси и питания  
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 19 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 от Закона за 
защита при бедствия, Общинският съвет Чупрене дава съгласие личния състав на 
доброволно формирование „Чупрене“, създадено с цел предотвратяване или овладяване 
на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от тях,. да 
бъде увеличен с 5 /пет/ човека, като числеността му достига 15 доброволци. 
 
 
  
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за определяне на представител на 
Община Чупрене в Асоциацията по ВиК в област Видин – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с 
предложение 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” 
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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 № 20 
                   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е ал.3 от Закона 
за водите, Общинският съвет: 
                   1.Определя за представител на Община Чупрене в Асоциацията по ВиК в 
Област Видин – Ваньо Костадинов Костин – Кмет на Община Чупрене.  
                   2.Определя за заместник- представител на Община Чупрене в Асоциацията 
по ВиК в Област Видин – инж. Асен Емилов Джунински – Секретар на Община 
Чупрене, 
за срока на мандата. 
             
 
  
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за 
определяне на размера на местните данъци  и Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна присъстващите с внесения материал и поясни, че 
предложението е вследствие на постъпилия в Общинска администрация Протокол от 
заседанието на Общинския съвет по туризъм. До момента туристически данък не е 
събиран в общината, тъй като не е имало категоризирани обекти. 
                   Няма дебати по предложението.  
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 съветника: 
                    „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 21 
                   На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за местните 
данъци и такси и чл. 12, ал. 6 от Закона за туризма, Общинският съвет: 
                   І.1.Изменя чл.58, ал.1от Наредбата за определяне на размера на местните 
данъци в община Чупрене така:  
                   „чл. 58 (1) Размерът на данъка за всяка нощувка е: 
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                   т. 1 - места за настаняване – категория четири и пет звезди на територията на 
цялата община – 0,50 лв. за нощувка 
                   т. 2 - места за настаняване – категория две и три звезди на територията на 
цялата община – 0,30 лв. за нощувка 
                   т. 3 - места за настаняване – категория една звезда на територията на цялата 
община – 0,25 лв. за нощувка. 
                   2.Отменя се ал.4 и ал.5 на чл.58.  
                   ІІ.В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Чупрене се отменя § 7а и § 7б от Преходните 
и заключителни разпоредби. 

 
  
  
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за  определяне на начина на ползване на 
реализирания преходен остатък в края на 2015 год. в делегираните от държавата 
дейности – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин заяви, че реализирания преходен остатък в края на 2015 год. от 
делегираните държавни дейности, съгласно законовите разпоредби, следва да бъде 
разпределен там, откъдето е произлязъл.  
                   По предложението няма дебати. 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение 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 № 22 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.89 ал.1 от ЗДБРБ за 
2015 год. Общинския съвет одобрява реализираните в края на 2015 год. икономии от 
средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, в размер на 48 612 
лв.,  да се използват за финансиране на същите дейности през 2016 год., както следва: 
                       1. Общинска администрация Чупрене                              6 327 лв. 
                       2.  ОУ Чупрене                                                                    5 637 лв. 
                       3.  ОУ Горни Лом                                                              36 648 лв. 
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                   Т.6 от дневния ред: Предложение за  приемане на Отчета на План сметката 
за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2015 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подчерта, че и през 2015 год., с постъпленията от такси  „Битови 
отпадъци”, общината успешно се справи със сметосъбирането, сметоизвозването, и 
поддържане чистотата на територията на общината. Вече няколко години не е изменяна 
таксата за битови отпадъци. 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение 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 № 23 
 
                     „На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 от 
ЗМДТ Общинския съвет приема Отчета на План – сметката за приходите и разходите 
на такса ”Битови отпадъци” за 2015 год.: 
                                                                                                     / в лева/ 
Наименование на приходите и разходите План 

2015 год. 
Отчет 
2015 год. 

І.Приходи 72000  60700  
1.От такса за битови отпадъци 85000  70398  
2.Отчисления по ЗУО -13000 -9698 
ІІ.Разходи 72000  145370  
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    22360  24927 
2.Загробяване на сметище             2000  3200 
3.Чистота на териториите за обществено ползване 7000  8000 
4.Осигуряване на съдове за съхранение на бит. отпадъци – 
контейнери и др./ремонт контейнери, закупуване камион 

 
2000  

 
74428  
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за сметосъбиране и извозване 
5.Други разходи : 38640  34815  

- за численост на персонала 3 бр. – заплата, 
осигурителни плащания,условия на труд 

 
23640 

 
20506  

 - застраховки и данъци 10000  5066  
 - резервни части и други  5000  9243  
 
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за   приемане на План сметката за 
приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2016 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Независимо от факта, че общината вече транспортира битовите отпадъци до 
Регионално депо гр.Видин, общината ще се справи успешно с тази дейност и 
ръководството няма намерение да увеличава размера на такса „Битови отпадъци”, 
подчерта г-н Костин. 
                  По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение 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 № 24 
                   І. На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 от 
ЗМДТ Общинския съвет приема План – сметката за приходите и разходите на такса 
”Битови отпадъци” за 2016 год., в лева: 
 
Наименование на приходите и разходите План 

2016 год. 
Отчет 
2016 год. 

І.Приходи 78000   
1.От такса за битови отпадъци 85000   
2.Отчисления по ЗУО -7000  
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ІІ.Разходи 78000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    13560  
2.Загробяване на сметище 1000   
3.Чистота на териториите за обществено ползване 5000  
4.Осигуряване на съдове за събиране на битовите 
отпадъци  

 
24000 

 

5.Други разходи : 34440  
- за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни 
плащания, условия на труд и др.издръжка 

 
23040 

 
 

 - застраховки и данъци 6400  
 - резервни части и други  5000  
 
                   ІІ.Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 
до 31 октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите в срок до 30 април 
за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
 
 
  
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за управление 
на общинското имущество през 2016 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна присъстващите с Програмата за управление на 
общинското имущество през 2016 год. и каза, че тя е отворена и може да бъде 
изменяна, в зависимост от необходимостта. 
                   Г-н Анжело Добричов се интересува кои земи в Горни Лом се предлагат за 
продажба, тъй като той е резервиран към продажбите и предлага отдаване под наем на 
същите. 
                   Г-н Костин отговори, че за съжаление след промяна на Закона за ползването 
и стопанисването на земеделските земи, много малко е търсенето за отдаване под наем 
на земеделски земи. По-голяма част от договорите, които беше сключила общината за 
наем на земеделски земи, са разтрогнати. 
                   Няма друго питане. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                     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” 
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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 № 25 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
за 2016 год. на Община Чупрене. 
        Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнението на програмата. 
 
 
 
                   Т.9 от дневния ред:  Предложение за одобряване кандидатстване на 
Община Чупрене пред Фонд „Социална закрила” с проект „Модернизиране на 
кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в Община 
Чупрене” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Общината ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила” за закупуване на 
оборудване и обзавеждане на професионална техника за кухнята на Домашен социален 
патронаж Чупрене, където се приготвя храна за над 200 човека, в т.ч.120 от обществена 
трапезария.  
                   По внесеното предложение няма дебати. 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение 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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 26 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.45 ал.1 т.2 
буква е и чл.84 ал.1 т.7от Закона за публичните финанси, Общинския съвет: 
                   1.Разрешава кандидатстване на Община Чупрене по Проект 
„Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален 
патронаж в община Чупрене” на обща стойност 21 220 лв. с ДДС. Съфинансирането от 
страна на общината е 11.8 % - в размер на 2 500 лв. с включено ДДС.  
                   2.Упълномощава Кмета на Община Чупрене да организира контрол по 
изразходването на средствата, които ще бъдат отпуснати по проекта, ако бъде одобрен 
за финансиране от Фонд „Социална закрила”. 
  
 
                   По предложение на общинските съветници г-н Станков даде 10 минути 
почивка. 
 
 
 
                   Т.10 от дневния ред: Предложение за приемане на бюджета на Община 
Чупрене за 2016 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин подробно запозна общинските съветници с начина на съставяне 
на проектобюджета на общината: 
                   -за държавните дейности – единните разходни стандарти и натуралните 
показатели за съответната дейност; 
                   -за местните дейности – след анализ на очакваните приходи и субсидията от 
РБ за 2016 год. 
                   -за разходите – в зависимост от потребностите на дадената дейност, при 
спазване на приоритетите, утвърдени от Общинския съвет. 
                   Дискусия по приходната част на бюджета: 
                   -г-н Илиян Тонин – зададе въпрос за заплащания данък МПС и поставените 
пътни знаци с ограничавене в тонажа, което довежда до невъзможност за движение на  
автомобилите; 
                   -г-жа Велислава Вълчинова – за движението по улиците в населените места 
и пътищата на коли, собственост на лица от ромски произход. 
                   Отговори г-н Костин – за съжаление поставените въпроси не са от 
компетенция на общината, а на други органи. 
                   Разходната част на бюджета беше разгледана по представените приложения 
към предложението. Резюмето на бюджета е представения доклад. 
                   Дискусия по разходната част – по Приложения № 1 – поименен списък за 
капиталови разходи за 2016 год.: 
                   1.г-н Анжело Добричов  - подмяна на ВиК инсталацията и асфалтиране на 
улици в Горни Лом, изграждане на павилиони за изложение на стоки за Торлашкия 
фолклорен събор, за ремонтите на читалищните сгради и дейността на читалищата; 
                   2.г-жа Мария Тодорова – за основен ремонт на Туристическа спалня 
Чупрене и Читалище Чупрене, за дофинансиране на държавна дейност „Общинска 
администрация” и среща със служителя, работещ в офиса Монтана по време на 
заседание на Общински съвет; 
                   3.г-жа Велислава Вълчинова – за изграждане на спортната площадка в 
Средогрив и недостига на средства за дейността на читалищата. 
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                   На зададените въпроси отговори г-н Костин: 
                   На въпрос 1.:  
                   -предвидена е подмяна на ВиК инсталацията в Горни Лом за упоменатите 
участъци и последващо асфалтиране на улиците, след отваряне Програмата за селските 
райони; 
                    -изграждане на 5 бр.сглобяеми дървени павилиони за изложение на стоки за 
Торлашкия фолклорен събор  и след това използването им и на площадката на 
„фермерския пазар” в с.Протопопинци; 
                   - читалищните сгради ще се поддържат от общината в добър вид, а за 
дейността на читалищата питането ще остане за следващото засадение на общинския 
съвет когато ще се разглежда тяхната дейност. 
                   На въпрос 2.: 
                   -основен ремонт Туристическа спалня Чупрене – пререждане на покрива, 
изграждане на парна инсталация, привеждане на 3 спални в по-добър вид със 
самостоятелни санитарни възли; 
                   -ремонт на Читалище Чупрене – паднал таван; 
                   -дофинансирането на държавна дейност „Общинска администрация” е 
вследствие на ежегодното намаляване на стандарта за издръжка на общинската 
администрация, а що се касае за среща със служителя от общинската администрация, 
работещ в офис Монтана – няма проблеми, такава ще се състои. 
                   На въпрос 3.: 
                   -след като е започнало изграждане на спортна площадка в с.Средогрив, тя 
ще бъде завършена, за да могат идващите през лятото деца да има къде да играят; 
                   -финансирането на читалищата е държавна дейност, но при необходимост те 
ще бъдат дофинансирани. 
                   Няма други дебати по предложения бюджет.   
                      
                  Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение 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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 27 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.94 ал. 2   от Закона за 
публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 год., Общинския 
съвет да приеме  бюджета на Община Чупрене за 2016 год., както следва: 
 
 
А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ” 
                                                                                                                                       / в лева / 
 № 
по 
ред 

 
Н А И М Е Н О В А Н И Е 

Субсидди по 
ЗДБРБ за 2016 г.  

Преходен 
остатък 

Общо приходи 

  ПРИХОДИ    
1. Обща субсидия 1 282 549  1 282 549 
2. Преходен остатък   48 612 48 612 
 ВСИЧКО: 1 282 549 48 612 1 331 161 
 
 
 ФУНКЦИИ И 

ДЕЙНОСТИ 
 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

 
 

    
Чупрене 

 
Кметство 
Г.Лом  

 
ОУ 
Чупрене  

 
ОУ 
Г.лом  

 
Общо 

І. Общи държавни служби 303 767 32 360   336 127 
 Общ. администрация 303 767 32 360   336 127 
    заплати и др.възнаграж. 250 067  27 360    281 969  
     осигурителни вноски 53 700  5 000    56 328  
     численост общо: 32 3   35 
     в т. ч.:кмет на община 1    1 
     кмет на кметство        4 1   5 
     кмет. наместници 2    2 
     служебно 3    3 
      трудово  22 2   24 
ІІ. Отбрана и сигурност 89 570    89 570 
 ОМП 60 700    60 700 
    заплати и др.възнаграж. 49 704    49 704 
     осигурителни вноски 8 940    8 940 
     издръжка 2 056    2 056 
     дежурни 5    5 
     Техници ПУ 3    3 
 Доброволни 

формирования 
 

12 000 
    

12 000 
 издръжка 12 000    12 000 
 ДД вътрешна сигурност 16 870    16 870 
     възнаграждения 6 900    6 900 
     осигурителни вноски 1 140    1 140 
     издръжка 8 830    8 830 
  обществени възпитатели 3    3 
ІІІ. Образование 56 790 50 474  174 339 253 177 534 780 
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 ЦДГ 56 790 50 474   107 264 
     заплати 42 396 41 400   83 796 
     осигурителни вноски 8 640 8 370   17 010 
     издръжка 5 754 704   6 458  
     численост 4,5 4,5   9 
 ОУ     174 339 253 177  427 516  
 ДД по образованието      
     численост 1 1   2 
 ІV. Здравеопазване 9 936    9 936 
     заплати 6 720    6 720 
     осигурителни вноски 1 220    1 220 
     издръжка 1 996    1 996 
     численост 1    1 
V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

297 028 
    

297 028 
 ЦНСТ Долни Лом    93 200           93 200 
     заплати 62 350    62 350 
     осигурителни вноски 11 110    11 110 
     издръжка 19 740    19 740 
     численост 9    9 
 ЦНСТ Репляна 128 058    128 058 
     заплати 85 100    85 100 
     осигурителни вноски 15 250    15 250 
     издръжка 27 708    27 708 
     численост 12,5    12,5 
 Защитено жилище 75 770    75 770 
     заплати 42 450    42 450 
     осигурителни вноски 7 500    7 500 
     издръжка 25 820    25 820 
     численост 6    6 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейности 
 

45 043 
 

18 677 
   

63 720 
 Читалища 45 043 18 677   63 720 
 Брой читалища 5 1   6 
 Субсидирана численост 6,4 2,6   9 
       
 ВСИЧКО: 802 134 101 511 174 339 253 177  1 331 161 
 
 
 
Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” 
 
№ 
по 
ред 

 
  Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 
Собствени приходи  
финансиране 

 
Субсидии по 
ЗДБРБ за 2016 г 

 
Общо 
приходи 

 ПРИХОДИ 984 030   
1. Данъчни                                                          92 000     
    патентен 2 000   
     данък недвижими имоти    30 000   
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    данък МПС 15 000   
    възмезден данък 45 000   
2. Неданъчни 892 030      
    прих.от продажби 396 330   
      наеми 4 000    
   наем земя 100 000   
   пазари, тържища 1 000   
   такса  ЦДГ 1 000   
   такса ДСП 25 000   
   такса битови отпадъци 85 000   
   такса технически услуги 20 000   
   Такса администрат.услуги 45 000   
 Такса притежаване на куче 700   
    внесено ДДС  /-/ -40 000   
    внос по ЗКПО /-/ -6 000   
   продажба общ. земя                      260 000   
 3. Обща израв.субсидия   291 500    
 4. Зимно поддържане пътища  30 200  
 5. Целева субсидия за 

капиталови разходи 
 

  
 

187 600  
 
  

 6.  Финансиране в т.ч.: - 31 000     
  Погашения дългосрочен 

заем банки в страната 
  

-24 000  
    

 Др. финансиране РИОСВ -7 000   
 ВСИЧКО: 953 030 509 300 1 462 330 
 
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ                      РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 
   Чупрене Кмет. 

Г.Лом  
ОУ 
Чупрен   

ОУ 
Г.Лом  

Общо 

І. Общи държав.служби 456 687  16 200   472 887  
     ОбА   408 087  16200   424 287  
    издръжка 229 280 16 200   245 480 
    капиталови разходи 178 807     178 807  
      ОбСъвет в т.ч.: 48 600    48 600 
        заплата 17 076    17 076 
        възнаграждение   20 460    20 460 
        осигур. вноски 6 830    6 830 
         издръжка  4 234    4 234 
         председател  1    1 
         общ. съветници 10    10 
ІІ. Отбрана и сигурност 14 000    14 000 
 Превантивна дейност 14 000    14 000 
ІІІ. Образование 10 000 10 000   20 000 
 ЦДГ  - издръжка 10 000 10 000   20 000 
V. Соц. осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

84 670 
 

2 500 
   

87 170  
 Домашен соц. 

патронаж 
 

79 170 
    

79 170 
     заплати 36 840    36 840 
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     осигурителни вноски 6 630    6 630 
     издръжка 33 200    33 200 
     капиталови разходи 2 500    2 500 
     численост 6,5    6,5 
     брой места 70    70 
 ПВЗ 5 500 2 500   8 000 
     издръжка  5 500 2 500   8 000 
VІ. Жил.строителство,БКС 

и опазване на околната 
среда 

 
 

334 783  

 
 

16 000 

   
 

350 783  
 ВиК   2 000     2 000  
 издръжка 2 000    2 000 
 Освет. Улици – 

издръжка  
 

41 000 
 

6 000 
   

47 000 
 ОР улици и тротоари 87 793     87 793  
 издръжка 20 000    20 000 
 капиталови разходи 67 793     67 793  
 ДД по БКС  119 800 10 000   129 800 
   възнаграждения 30 000    30 000 
   осигурителни вноски 4 300    4 300 
   издръжка 32 500 10 000   42 500 
   капиталови разходи 53 000    53 000 
 Озеленяване 6 190    6 190 
     заплати 3 120    3 120 
     осигурителни вноски 570    570 
     издръжка 2 500    2 500 
     численост 0,5    0,5 
 Чистота 78 000    78 000 
     Заплати,възнаграж. 19 500    19 500 
     осигурителни вноски 3 540    3 540 
     издръжка 30 960    30 960 
 капиталови разходи 24 000    24 000 
     численост 3    3 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейност 
 

94 780   
 

900 
   

95 680  
 Спортни бази 8 000    8 000 
  издръжка 4 000    4 000 
 капиталови разходи 4 000    4 000 
 Обредни домове 4 500 900   5 400 
 ДД по културата 82 280    82 280 
  издръжка 63 280    63 280 
 капиталови разходи 19 000    19 000 
VІІІ. Икономически 

дейности и услуги 
 

336 810  
    

336 810  
 ДД по селско, 

горско…. 
 

26 670  
    

26 670 
     заплати 12 840    12 840  
    възнаграждения 3 500    3 500 
    осигурителни вноски 2 830    2 830 
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    издръжка 7 500    7 500 
     численост 2    2 
 Служ. и …. 

поддръжка… пътища 
/зимно/ 

 
 

73 200  

    
 

73 200  
    издръжка 30 200    30 200 
    капиталови разходи 43 000     43 000  
 ДД по туризма 78 640    78 640 
     Заплати 9 000    9 000 
     осигурителни вноски 1 640    1 640 
     издръжка 8 500    8 500 
    капиталови разходи 59 500    59 500 
     численост 1,5    1,5 
 ДД по икономиката 155 800     155 800  

 заплати 43 200    43 200 
  възнаграждения 40 000    40 000 
  осигурителни вноски 15 400    15 400 
  издръжка 27 200    27 200 
  капиталови разходи 30 000     30 000  
 численост 6    6 
ІХ. Разходи некласиф. в 

други функции 
 

65 000 
    

 65 000 
 Разходи за лихви 35 000    35 000 
 Резерв за 

непредвидени и 
неотложни работи 

 
 

30 000 

    
 

30 000 
 ВСИЧКО: 1 394 230 45 600   1 439 830 
 

 
ДОФИНАНСИРАНЕ      
І. Общи държав.служби      
     ОбА   18 900    18 900 
     Заплати 12 000    12 000 
     осигурителни вноски 2 180    2 180 
     издръжка 4 720 3 600    8 320 
     численост 1     1 
 ВСИЧКО: 18 900 3 600    22 500 
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 
1 413 130 

 
49 200 

   
1 462 330 

ОБЩО БЮДЖЕТ: 2 215 264 150 711 174 339 253 177  2 793 491 
 
                           ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите , финансирани със 
средства от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2016 
год. и със собствени средства,  / Приложение № 1  
                         ІІІ.Утвърждава приоритетите за изразходване на постъпилите по 
бюджета средства: 
                           1.Заплати, вноски за осигурителни плащания. 
                           2.Храна, отопление, осветление, вода. 
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                           3.Други разходи за издръжка на образователни, здравни, социални 
заведения и общинска администрация. 
                           ІV.Приема лимити за разходи: 
                           1.Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 
10 000 лв. 
                           2.Лимит за представителни разходи на председателя на Общинския 
съвет в размер на 1 000 лв. 
                           V.Приема разчети за целеви разходи : 
                            1.За заплащане на членски внос в НПО  – 2 000 лв. 
                            2.Подпомагане на разходи за погребение на самотни,без близки и 
роднини,бездомни,безпризорни,настанени в заведения за социални услуги и 
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. В помощта се включва 
издаване на смъртен акт, некролог, ковчег и надгробен знак в размер на 60 лв.                                                
                          3.На основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и 
спорта, по решение на общинския съвет могат да се подпомагат спортни дружества, 
като средствата могат да се изразходват пряко от общините. Моля Вашето одобрение 
средства в размер на 4000 лв. да се разходват, както следва: 
                         а/за провеждане на футболен турнир – за закупуване на футболни топки, 
заплащане съдийски такси и награден фонд – 2 100 лв., от тях награден фонд 1 200 лв. 
                          б/за провеждане на спортно-туристически празник на Балкана – Чупрене 
и Горни Лом – волейболен турнир, футбол на малки вратички, теглене на въже и други 
масови игри – закупуване на топки, мрежи, подготовка на терен и транспортни разходи 
– 500 лв. 
                          в/общински турнир по футбол на малки врати – 300 лв. 
                          г/за провеждане на турнир по шах – 300 лв. 
                          д/ разходи за други спортни мероприятия –  кинеложка изложба и др. – 
800  лв.: от тях награден фонд 300 лв. 
                          4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община 
Чупрене -  8000 лв. 
                          5.Провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти 
вречу”, традиционните събори по села и други мероприятия – 43 000 лв. 
                          6.Средства за опазване и поддържане на военните паметници –500 лв. /в 
селата Чупрене, Долни Лом, Репляна, Върбово и Търговище/  
                           7.Средства за борба с бездомните кучета – 2000 лв.   
                         VІ.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 
/Приложение № 2 /.                           
                      VІІ.Утвърждава разходите за заплати за 2016 год., съгласно Приложение 
№ 3. 
                       VІІІ.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз , съгласно Приложение № 4 
                       ІХ. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 
периода 2016-2019 год. 
                        Х.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани  през 2016 год. в размер на 5 на сто. 
                        ХІ.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2016 год. в размер на 30 на сто   
                        ХІІ.Определяне размера на просрочените вземания, които се предвижда 
да бъдат събрани през 2016 год., съгласно приложената справка. 
                         ХІІІ.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 
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                         1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
                        2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
                        3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи по т.1 и т.2 от решението. 
                           ХІV.Възлага на кмета на общината : 
                         1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет.   
                          2.Да разпредели и утвърди определените средства по общинския 
бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 
                          3.След извършване на компенсирани промени по бюджетите на 
разпоредителите да включва информацията за тях  в тримесечните отчети и 
обяснителни записки до общинския съвет. 
                           4.Да отразява служебно промените по бюджета на общината с размера 
на постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на 
дарителя.” 
 
 
 
                   Т.11 от дневния ред: Предложение за отдаване на отдели от ОГФ за 
ползване чрез публичен търг – 11пакет – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Разяснения по т.т.11, 12 и 13 от дневния ред направи г-н Костин, който 
обясни на присъстващите, че това са отдели от общинската гора, пострадали от 
заледяването през 2014 год. и поради това се предлагат за ползване чрез търг. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение 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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 28 
       1.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1  от 

ЗГ  Об Съвет  определя минимални тръжни цени без включен ДДС на корен за добив на 
прогнозно количество технологична дървесина и дърва за огрев по отдели,както следва:  

 
Отдел 92  „д”-с. Долни Лом 

Количество          лв/м3    
Дребна                                                                      

Бук                             31 м3               30лв. 
Габър                           6 м3               30лв.     

                        Зимен дъб                    1 м3               30лв.   
Дърва/пл.м3/                                                                                                               
            Бук                           201 м3               30лв.                           
            Габър                         57 м3               30 лв.                                                                     

Зимен дъб                   4 м3                30лв.   
 

Отдел 92  „и”-с. Долни Лом 
 количество                 лв/м3 

 
          Средна- бял бор                      35 м3                17лв. 
          Дърва/пл.м3/ - бял бор             2 м3                17лв. 
 

Отдел 92  „к”-с. Долни  Лом 
 количество                 лв/м3 

 
          Едра – бял бор                        10 м3                  17лв. 
          Средна – бял бор                    29 м3                  17лв. 
          Дърва/пл.м3/                   

Бял бор                         2 м3                 17лв. 
Зимен дъб                   10 м3                 30 лв. 
Габър                             9 м3                 30 лв. 

  
Отдел 92  „ф”-с. Долни Лом 

                    количество                лв/м3 
 

Дребна – Бук                          4 м3                  30 лв. 
Дърва/пл.м3/ - бук               76 м3                  30 лв. 

           
Отдел 92  „р1”-с. Долни  Лом 

 количество                  лв/м3 
          Дребна- бук                             4 м3                    30 лв. 
          Дърва/пл.м3/     -бук             84 м3                    30 лв.              
           

Отдел 95  „к”-с. Долни  Лом 
 количество                   лв/м3 
 

          Едра – бял бор                          1 м3                    17лв 
          Средна – бял бор                    33 м3                    17лв. 
          Дребна  

Бял бор                         2 м3                    17лв. 
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Зимен дъб                     4 м3                    30 лв. 
Дърва/пл.м3/                   
Бял бор                          3 м3                   17 лв. 
Зимен дъб                    70 м3                   30 лв. 
бук                              108 м3                   30 лв. 

            
Отдел 95  „х”-с. Долни  Лом 

 количество                   лв/м3 
 

          Едра – смърч                              6 м3                    17 лв. 
          Средна – смърч                        94 м3                    17 лв. 
          Дребна  

Смърч                          10 м3                    17 лв. 
Бук                              54 м3                     30 лв. 

          Дърва/пл.м3/                   
Смърч                           3 м3                    17 лв. 
Бук                            351 м3                    30 лв. 

           
Отдел 95  „ю”-с. Долни  Лом 

 количество                    лв/м3 
 

          Едра – бял бор                          9 м3                     17 лв.    
          Средна – бъл бор                    43 м3                     17 лв.                                                      
          Дребна  

Бял бор                         1 м3                     17 лв. 
Бук                                1 м3                     30 лв. 

          Дърва/пл.м3/                   
Бял бор                        4 м3                     17 лв. 
Бук                             13 м3                     30  лв. 

                   2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ 
Об съвет  определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен 
за прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва: 
 
          Отдел  92   „д”  -   9000.00 лв. 
          Отдел  92  ” и” -     629.00 лв. 
          Отдел  92  „к”  -    1267.00 лв. 
          Отдел  92  „ф”  -    2400.00 лв. 
          Отдел  92  „р1” -   2640.00 лв. 
          Отдел  95  „к”   -   6123.00 лв. 
          Отдел  95  „х”   - 14071.00 лв. 
          Отдел  95  „ю”  -   1389.00 лв. 
 
 

Цените са без ДДС. 
 
 
        3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно 
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ . 
        4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.  
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                   Т.12 от дневния ред: Предложение за отдаване на отдели от ОГФ за 
ползване чрез публичен търг – 12 пакет – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение 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 № 29 

       1.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1  от 
ЗГ  Об Съвет  определя минимални тръжни цени на корен за добив на прогнозно 
количество технологична дървесина и дърва за огрев по отдели,както следва:  

 
Отдел 98  „б”-с. Долни Лом 

        Количество                   лв/м3    
 

Дребна  - Бук                   23 м3                     30 лв. 
          Дърва/пл.м3/ - Бук          226 м3                     30 лв.                           

 
Отдел 99  „и”-с. Долни Лом 

                           количество                лв/м3 
          Дребна  

Бук                        36 м3                     30 лв. 
Зимен дъб              1 м3                     30 лв. 

         Дърва/пл.м3/  
Бук                      362 м3                     30 лв. 
Зимен дъб            28 м3                     30 лв. 
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Отдел 99  „у”-с. Долни  Лом 
                    количество                   лв/м3 

          Средна – Бук                   1 м3                       30 лв. 
          Дребна  

 Бук                     4 м3                       30 лв. 
Зимен дъб          1 м3                        30 лв. 

           Дърва/пл.м3/                   
Бук                    83 м3                       30 лв. 
Зимен дъб          7 м3                       30 лв. 
Габър                10 м3                       30 лв. 
 

Отдел 99  „г1”-с. Долни Лом 
 количество                    лв/м3 

          Дребна  
 Бук                       12 м3                        30 лв. 
Зимен дъб              2 м3                        30 лв. 

          Дърва/пл.м3/  
бук                       218 м3                       30 лв. 
Зимен дъб             16 м3                       30 лв. 

 
Отдел 99  „з1”-с. Долни  Лом 

 количество                    лв/м3 
          Едра – бял бор                    3 м3                       17 лв. 

Средна – бял бор          182 м3                       17 лв. 
          Дребна –Бял бор                3 м3                       17 лв. 

Дърва/пл.м3/                   
Бял бор                17 м3                       17 лв. 
Зимен дъб           14 м3                        30 лв. 

 
Отдел 99  „и1”-с. Долни  Лом 

 количество                    лв/м3 
          Дребна  

Бук                          5 м3                        30 лв. 
Зимен дъб               3 м3                       30 лв. 
Габър                      1 м3                        30 лв. 

         Дърва/пл.м3/                   
Бук                        47 м3                       30 лв. 
Зимен дъб             19 м3                       30 лв. 
Габър                      8 м3                       30 лв. 

 
                   2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ 
Об съвет  определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен 
за прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва: 
 
 Отдел 98 „б”  -   7470.00 лв. 
 Отдел 99„и”  -  12810.00 лв. 
            Отдел 99„у”  -     3180.00 лв. 
            Отдел 99„г1”  -   7440.00 лв. 
            Отдел 99„з1”  -   3905.00 лв. 
            Отдел 99„и1”  -  2490.00 лв. 
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 Цените са без ДДС. 
 
       3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно 
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ . 
        4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.  
 

 
 
                   Т.13 от дневния ред: Предложение за отдаване на отдели от ОГФ за 
ползване чрез публичен търг – 13 пакет  – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение 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 № 30 

       1.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1  от 
ЗГ  Об Съвет  определя минимални тръжни цени на корен за добив на прогнозно 
количество технологична дървесина и дърва за огрев по отдели,както следва:  

 
Отдел 95  „и”-с. Долни Лом 

             Количество                 лв/м3    
          Средна – смърч                  35 м3                       17 лв. 
          Дребна   

Смърч                    6 м3                         17 лв. 
Бук                        14 м3                        30 лв. 

          Дърва/пл.м3/                   
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Бук                      110 м3                        30 лв. 
Зимен дъб            35 м3                         30 лв. 

 
Отдел 99  „к”-с. Долни Лом 

                       количество                    лв/м3 
          Дребна  

Зимен дъб              2 м3                        30 лв. 
Габър                      3 м3                       30 лв. 

          Дърва/пл.м3/                   
Зимен дъб             12 м3                       30 лв. 
Габър                    58 м3                        30 лв. 
Бук                          9 м3                        30 лв. 

 
Отдел 99  „п”-с. Долни  Лом 

                        количество                    лв/м3 
          Дребна 

Зимен дъб              4 м3                        30 лв. 
Гаебър                    2 м3                        30 лв. 
Бук                          1 м3                        30 лв. 

          Дърва/пл.м3/                   
Зимен дъб             85 м3                       30 лв. 
Габър                    38 м3                        30 лв. 
Бук                        21 м3                        30 лв.  

Отдел 99  „т”-с. Долни Лом 
                       количество                    лв/м3 

          Средна – бук                       2 м3                        30 лв. 
          Дребна  

Бук                        14 м3                        30 лв. 
Зимен дъб              4 м3                        30 лв. 
Габър                     4 м3                         30 лв. 

          Дърва/пл.м3/                    
Бук                      262 м3                        30 лв. 
Зимен дъб            24 м3                        30 лв. 
Габър                    78 м3                        30 лв. 

 
Отдел 100  „к”-с. Долни  Лом 

 количество                    лв/м3 
          Едра – бял бор                 32 м3                       17 лв. 

Средна – бял бор           20 м3                       17 лв. 
Дребна  

Зимен дъб              2 м3                      30 лв. 
Габър                     1 м3                       30 лв. 

          Дърва/пл.м3/                   
Зимен дъб            49 м3                      30 лв. 
Габър                   17 м3                       30 лв. 
Бял бор                  1 м3                       30 лв. 

           
Отдел 100  „л”-с. Долни  Лом 

                      количество                    лв/м3 
          Дребна - Зимен дъб                 6 м3                30лв. 
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          Дърва/пл.м3/ - Зимен дъб    113м3                30 лв. 
           

Отдел 100  „с”-с. Долни  Лом 
 количество                    лв/м3 

            Дребна -Бук                        3 м3                        30лв. 
            Дърва/пл.м3/                   

Бук                        54 м3                        30 лв. 
Габър                      8 м3                        30 лв. 
Зимен дъб               4 м3                        30 лв. 

             
Отдел 100  „ч”-с. Долни  Лом 

 количество                    лв/м3 
 

             Дребна -Бук                     12 м3                         30 лв. 
             Дърва/пл.м3/                   

Бук                       124 м3                         30 лв. 
Зимен дъб             10 м3                         30 лв. 

 
 
                   2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ 
Об съвет  определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен 
за прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва: 
 
 Отдел 95„и”    -    5467.00 лв. 
 Отдел 99„к”    -    2520.00 лв. 
            Отдел 99„п”    -    4530.00 лв. 
            Отдел 99„т”     -  11640.00 лв. 
            Отдел 100„к”  -     2971.00 лв. 
            Отдел 100„л”  -     3570.00 лв. 
            Отдел 100„с”   -     2070.00 лв. 
            Отдел 100„ч”   -     4380.00 лв. 

Цените са без ДДС. 
 
      3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно 
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ . 
     4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.  
 
 
 
 
                   Т.14 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно 
ползване и собственост на земеделска земя ПИ № 306001 землище с.Горни Лом – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма питане. 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 съветника: 
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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 № 31 
 
        На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.45и ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.6 ал.1 от 
Закона за Общинска собственост, Общинският съвет Чупрене реши: 

        1.ПИ № 306001 - ПАСИЩЕ, МЕРА – десета категория в землището на 
с.Горни лом, местност „Путавица” с площ на имота от 12.295 дка. актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 605 от 07.12.2015 г.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. 
 
 

 
                   Т.15 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно 
ползване и собственост на земеделска земя пакет от 4 бр. имоти, землище с.Средогрив 
– вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 съветника: 
  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
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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 № 32 
                   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 и чл.6, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, Общински съвет Чупрене 

Р  Е  Ш  И : 
      1.Разрешава промяна начин на трайно ползване и собственост на: 
      - ПИ № 043015, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ в 

землището на село Средогрив, местност „МАЛИ СРЕДОГРИВ” с площ на имота от 
0.569 дка., актуван с Акт за публична общинска собственост № 607 от 18.12.2015 г.да се 
промени начина на трайно ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се 
обяви за Частна Общинска собственост. 
      - ПИ № 035003, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ в 
землището на село Средогрив, местност „МАЛИ СРЕДОГРИВ” с площ на имота от 
6.494 дка. ., актуван с Акт за публична общинска собственост № 608 от 18.12.2015 г.да 
се промени начина на трайно ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се 
обяви за Частна Общинска собственост. 
    - ПИ № 036001, представляващ ПАСИЩЕ С ХРАСТИ - ДЕВЕТА 
КАТЕГОРИЯ в землището на село Средогрив, местност „МАЛИ СРЕДОГРИВ” с площ 
на имота от 15.257 дка., актуван с Акт за публична общинска собственост № 609 от 
18.12.2015 г.да се промени начина на трайно ползване за други земеделски нужди, като  
ЛИВАДА и се обяви за Частна Общинска собственост. 
   - ПИ № 036007, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ в 
землището на село Средогрив, местност „МАЛИ СРЕДОГРИВ” с площ на имота от 
3.350 дка., актуван с Акт за публична общинска собственост № 610 от 18.12.2015 г.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 
приложените скици, които са неразделна част от настоящето решение. 
     2.Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
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                   Т.16 от дневния ред:  Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Тодор Иванов 
Каймакански б.ж. на с. Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати.  
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение 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 № 33 
                   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 02-349/12.08.2015 г. на 
ОСЗ Белоградчик Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Тодор Иванов Каймакански – с. Средогрив, описани в Решение № 
06/18.01.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1026/19.02.1992 г., за 
землището на с. Средогрив, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                       0,500                                   Сенково лице 

2.              нива                       0,500                                   Градините 

3.              нива                       0,100                                   Градините 

4.              ливада                    0,300                                   Гнило блато 

и дава съгласие същите да бъдат възстановени в следният имот в землището на 

с. Средогрив: 

Имот № 094013 
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                   Т.17 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Петър Иванов 
Въртунински б.ж. на с.Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение 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 № 34 
                   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 02-348/12.08.2015 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Петър Иванов Въртунински – с. Търговище, описани в Решение № 
03/15.06.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0953/17.02.1992 г., за 
землището на с. Търговище, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                      1,000                                   Парасине 

2.              нива                      0,500                                   Парасине 

 и дава съгласие същите да бъдат възстановени в следният имот в землището на 

с. Търговище: 

Имот № 036062 

 
 



 30

                   Т.18 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Киро Василев 
Чулин б.ж. на с. Върбово – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение 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 № 35 
                   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 02-351/12.08.2015 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Киро Василев Чулин – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по 
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0546/29.01.1992 г., за землището на с. 
Върбово, общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                       3,900                                   Мали Кадревац 

2.              нива                       1,000                                   Преслап 

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

Върбово: 

Имоти № 110002, 110003, 110005 
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                   Т.19 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Еленков 
Гмитрин б.ж. на с. Репляна – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение 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 „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
 
                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
                                                                     1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 36 
                   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 
Георги Еленков Гмитрин – с.Репляна, описани в  Решение № 05/25.01.1999 г. по чл. 18 
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 0284/09.01.1992 г., за землището на с.Репляна, 
общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

          1.       нива        0,800       Пантале      

          2.       нива        3,000       Под краище      

 3.       нива        0.700       Лозята 

              И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на 

с.Репляна: 

Имот  №  075105, 075121  
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                   Т.20 от дневния ред:  Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Георгиев 
Томин б.ж. на с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
           
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение 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 № 37 
                   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 02-337/05.08.2015 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Иван Георгиев Томин – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. 
по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2467/03.06.1992 г., за землището на с. 
Горни Лом, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                      2,000                                   Крушак 

2.              ливада                   0,500                                   Люта 

3.              ливада                   1,500                                   Добра вода 

и дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 

Горни Лом: 

Имоти № 210015, 210017, 051010 
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                   Т.21 от дневния ред: Предложение за приемане на Общински план за 
младежта в Община Чупрене за 2016 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати.  
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 
прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 38 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, 
ал.3  и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет Община Чупрене 
                                                 РЕШИ: 

       Приема Общински план за младежта в Община Чупрене за 2016 г.  
 
 
 
       Г-н Богомил Станков – председател на Общинският съвет уведоми 

съветниците, че е постъпило предложение от Кмета на Община Чупрене, свързано с 
придобиване безвъзмездно право на собстмвеност върху имоти частна държавна 
собственост – б.Застава с.Долни Лом и моли съгласието на всички за спешно 
разглеждане на внесения материал и  същия бъде разгледан като т.22 от дневния ред, а 
т.22 да стане т.23. 
                    
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
 Т.22 от дневния ред: Предложение за безвъзмездно придобиване право на 
собственост върху имоти – частна държавна собственост, представляващи УПИ І кв.36 
и УПИ ІІІ кв. 37, в едно с построените в тях сгради, находящи се по регулационния 
план на с.Долни Лом, община Чупрене, област Видин      
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                     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 № 39 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.54 ал.1 от Закона за държавната 
собственост, Общинският съвет дава съгласие Община Чупрене да придобие 
безвъзмездно право на собственост върху имоти – частна държавна собственост, 
представляващи: УПИ № І кв. 36 с площ от 4380 кв.м., ведно с построените в него 
сгради, находящ се в област Видин, община Чупрене, рег. план на с. Долни Лом и УПИ 
№ ІІІ кв.37 с площ 2236 кв.м., в едно с построените в него сгради, находящ се в област 
Видин, община Чупрене, рег. план на с.Долни Лом. 
                   Възлага на Кмета на Община Чупрене да направи мотивирано искане за 
безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху визираните имоти. 
 
  
                   Т.22 от дневния ред: Разни 
  
                   -Г-н Илиян Тонин направи питане за разкопаването, което се извършва в 
близост да МВЕЦ в Чупрене. 
                   Отговори г-н Костин – започва строеж на нова МВЕЦ, обекта разполага с 
всички необходими документи за строеж. 
 
                   -Г-жа Велислава Вълчинова постави въпрос за почистване на синдиката в 
с.Средогрив и за работещи по програмите за заетостта. 
                   Отговори г-н Костин – от страна на общината пречка за почистването на 
синдиката няма, разполагаме с необходимата техника, но той не е отбелязан никъде на 
картата и минава през имоти – частна собственост; в близко време по програмите 
очакваме назначаване на около 30 безработни, а ще стартира и новия проект за 
осигуряване на лични асистенти на възрастни хора с увреждания. 
 
                   -Г-жа Мария Тодорова постави въпроса за качеството на зимното 
почистване на пътищата в общината. 
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                   Отговор на г-н Костин – на работещите в тази сфера ще бъде обърнато 
внимание за качествата на работата. 
 
                   -Г-н Анжело Добричов – за зимното почистване на всички улици в Горни 
Лом и за използване на джипа на служителите по гората по предназначение - да не се 
използва от Кметство Горни Лом. 
                   Отговор на г-н Костин – на шофьора, почистващ пътищата и улиците в 
Горни Лом ще бъде обърнато внимание за казаното по-горе, а за използването на джипа 
ще проучи как стоят нещата. 
 
                   -Г-н Георги Любенов се изказа положително за използването на 
предоставения на Кметство Горни Лом джип. 
 
                   -Г-н Ваньо Костин информира за: 
                   *предстоящия празник на лозаря и провеждането му по села; 
                   *изложението на пчеларите в Плевен на 12.02. 
                   *изложение на Пловдивския панаир на 24.02. 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.30 часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
 
 
 
 


