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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№   8 

 

                   Днес 27.04.2016 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвeт  
Чупрене се проведе заседание на Общинският съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 10 общински съветника. По уважителни 
причини от заседанието на Общинският съвет отсъства Цветан Ангелов Николов, но 
същия взе участие в заседание на Комисията по земеделие и гори, общинска 
собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
                   На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом, 
Репляна, Средогрив, Търговище, Кметски наместници на село Върбово, Директор на 
Дирекция Обща администрация при Общинска администрация Чупрене. 
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред.  
                   Г-н Георги Антов направи предложение за допълнение на дневния ред с 
нова точка, останала за разглеждане от миналото заседание на Общинския съвет, 
свързана със закупуване на нивомерни системи /GPS/ за контрол на  разхода на гориво 
на автомобилите, собственост на Община Чупрене, но след направени разяснения от 
страна на г-н Ваньо Костин – Кмет на общината, за намеренията на общинското 
ръководство в тази насока, същата не беше включена в дневния ред.  
                   Няма направени други предложения за допълнение и изменение на дневния 
ред. 
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
                    
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред: 
                    1.Предложение за актуализация  на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Чупрене 
                   2.Предложение за актуализация на разходната част на бюджета на общината 
за 2016 год. в частта за „местни дейности” 
                   3.Предложение за  приемане на Отчета за изпълнение  на бюджета и  на 
средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 
2015 год. на Община Чупрене                                             
                   4.Предложение за   промяна на  начина на трайно ползване на земеделски 
земи, находящи се в землището на с. Долни Лом. 
                   5.Предложение за   промяна на  начина на трайно ползване на земеделски 
земи, находящи се в землището на с. Протопопинци. 
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                                       6.Предложение за  придобиване право на собственост чрез правна сделка на 
УПИ ІІ - 450, кв.35 по регулационния план на с.Чупрене.  
                    7. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Цоло Антов Мръсленски б.ж. на с. 
Чупрене 
                    8. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Георги Цветков Мариин б.ж. на с. 
Горни Лом 
                    9.Предложение за промяна на предназначението на УПИ І кв.23 по плана на 
с.Чупрене 
                  10.Предложение за продажба на общински жилище – ап.№ 6 от блок № 2 в 
Чупрене 
                   11.Разни   
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
 
                   Т.1 от дневния ред:  Предложение за актуализация  на 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 Кмет на общината предложи разяснение по предложението да 
направи г-жа Галина Каменова – директор на Дирекция ОА при ОбА Чупрене, която е 
разработила материала. 
                   Г-жа Каменова запозна присъстващите общински съветници с 
необходимостта от актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене, като подчерта, че 
това е в следствие на отпадане или дублиране на някои видове услуги, които извършва 
общината. 
                   По внесения материал няма дебати. 
                   Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 10 съветника: 
                    „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                  РЕШЕНИЕ № 73 

                  На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местни 
данъци и такси, Общинския съвет ОТМЕНЯ: 

                  1.От чл.3 ал.1 /На територията на общ.Чупрене се събират следните 
местнитакси/... – точка 4, точка 7 и точка 8. 
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               2. От чл.41 /Размерът на таксите за технически услуги...../  - точка 4, точка 9, 
точка 15, точки 23,24,25, и точки 30 и 31.  

  3. От чл.45 /За извършени услуги по гражданско състояние/ – точка 11 
              4. От чл.58/ Общинския съвет определя следните цени на услуги и цени за тях 
без ДДС/.... – точка 2, точка 3, точка 5, точка 6, точка 11, точка 18 и точка 29 

 5. От Преходни и заключителни разпоредби – параграф 3а 

 

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за актуализация на разходната част на 
бюджета на общината за 2016 год. в частта за „местни дейности” – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                    Г-н Костин направи разяснение по внесеното предложение, като каза, че с 
увеличението на числеността на персонала в „местна дейност” „Други дейности по 
селско и горското стопанство, лов и риболов” се осигурява на терен работата на 
службата по горите при общината. 
                     Питане направиха общинските съветници: 
                     Г-н Георги Антов се интересува, освен дейности, свързани с експедицията 
на добитата дървесина, какво друго ще работи служителя. 
                     Г-н Анжело Добричов се интересува не е ли възможно двете щатни бройки, 
които обслужват тези дейности, да се справят със задачите на терен. 
                     На питанията отговори г-н Костин, че освен дейностите по експедиция на 
добитата дървесина, този лесничей ще мери, маркира и др. по горските отдели. 
                     Г-н Георги Антов предложи да бъдат прекратени дебатите по внесеното 
предложение. 
                     Г-н Богомил Станков предложи гласуване за прекратяване на дебатите по 
предложението. 
                     Гласували 10 съветника „ЗА” прекратяване на дебатите. 
                        
                   Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 

                     Гласували 10 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” 
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Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов ОТСЪСТВА 

 

 

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
                                                                   1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
 
                  РЕШЕНИЕ № 74 

                  На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет РАЗРЕШАВА 
актуализация на разходната част на бюджета на Община Чупрене в частта за „местни 
дейности” за 2016 год., дейност 829 ”Други дейности по  селско и горско стопанство, 
лов и риболов”, както следва: 
                   § 0101 – заплати +2710 лв. 
                   § 0551 – осигурителни вноски за ДОО +360 лв. 
                   § 0560 – ЗОВ +130 лв. 
                   Численост на персонала + 0,5 бр.    
като средствата са за сметка на издръжката на дейността и делегира права на кмета на 
общината да направи актуализация по разходната част на бюджета на „местни 
дейности”. 
 
 
 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение за  приемане на Отчета за изпълнение  на 
бюджета и  на средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на 
общинският дълг за 2015 год. на Община Чупрене  – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подробно запозна общинските съветници с внесения за 
разглеждане материал относно Отчета да изпълнение на бюджета и Отчета за 
състоянието на общинския дълг за 2015 год. – приходна и разходна част на бюджета, 
направените разходи по Оперативните програми и др.   
                    Г-н Илиян Тонин направи питане за доставка на елекроенергия от други 
доставчици и за евентуално подписване на договори с тях.  
                   Г-н Костин разясни, че ако общината получи изгодно предложение, ще се 
проучат детайлно нещата  и тогава ще се реши. 
                    Няма други питания. 
                   Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 10 съветника: 
  

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 



5 

 

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 ОТСЪСТВА 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
                  РЕШЕНИЕ № 75 

                   І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140 от Закона за 
публичните финанси Общинският съвет: 
                   1.Приема Отчета  за  изпълнение на бюджета на Община Чупрене и Отчета 
на средствата от Европейския съюз за 2015 год. 
                   2.Одобрява разходите за представителни цели за 2015 год. на: 
                      - Кмета на Община Чупрене в размер на 8 372 лв. 
                      - на Председателя на Общинският съвет в размер на 63 лв. 
 
                   ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за 
общинския дълг, Общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2015 год. 
 
                   ІІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет одобрява командировките: 
                   1.На  Кмета на общината за 2015 год. в размер на 3469 лв.  
                   2.На Председателя на Общинския съвет за 2015 год. в размер на 786 лв.  
 
 
                        
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за   промяна на  начина на трайно 
ползване на земеделски земи, находящи се в землището на с. Долни Лом – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложение 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 10 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 „ПРОТИВ” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов ОТСЪСТВА 

 

                   Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
                                                                    1  глас „ПРОТИВ” 
 

                   РЕШЕНИЕ № 76 

                   На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.45и ал.1 от Правилник за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от 
ЗОС /Закон за Общинска собственост/, Общинският съвет Чупрене, 

Р  Е  Ш  И : 
         Разрешава промяна начин на трайно ползване и собственост на земи в 

землище на с.Долни Лом: 
        - ПИ № 201013 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ШЕСТА КАТЕГОРИЯ в землището на  

с. Долни Лом, местност „ЦУЦИНСКИ РЪТ” с площ на имота от 1.000 дка. актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 658 да се промени начина на трайно 
ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска 
собственост. 
        - ПИ № 201033 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ШЕСТА КАТЕГОРИЯ в землището на  
с. Долни Лом, местност „ЦУЦИНСКИ РЪТ” с площ на имота от 1.000 дка. актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 659 да се промени начина на трайно 
ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска 
собственост. 
       - ПИ № 201034 - ПАСИЩЕ, МЕРА ШЕСТА КАТЕГОРИЯ в землището на  
с. Долни Лом, местност „ЦУЦИНСКИ РЪТ” с площ на имота от 3.000 дка. актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 660 да се промени начина на трайно 
ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска 
собственост. 
      - ПИ № 201043 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ШЕСТА КАТЕГОРИЯ в землището на  
с. Долни Лом, местност „ЦУЦИНСКИ РЪТ” с площ на имота от 4.000 дка. актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 661 да се промени начина на трайно 
ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска 
собственост. 

      - ПИ № 201044 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ШЕСТА КАТЕГОРИЯ в землището на  
с. Долни Лом, местност „ЦУЦИНСКИ РЪТ” с площ на имота от 4.000 дка. актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 662 да се промени начина на трайно 
ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска 
собственост. 

     - ПИ № 201045 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ШЕСТА КАТЕГОРИЯ в землището на  
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с. Долни Лом, местност „ЦУЦИНСКИ РЪТ” с площ на имота от 4.319 дка. актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 663 да се промени начина на трайно 
ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска 
собственост. 

     - ПИ № 201054 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ШЕСТА КАТЕГОРИЯ в землището на 
село Долни Лом, местност „ЦУЦИНСКИ РЪТ” с площ на имота от 8.044 дка. актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 664 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. 
 

 

 

                   Т.5 от дневния ред: Предложение за   промяна на  начина на трайно 
ползване на земеделски земи, находящи се в землището на с. Протопопинци – 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 10 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 ОТСЪСТВА 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 77 

                    На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.45и ал.1 от Правилник за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от 
ЗОС /Закон за Общинска собственост/, Общински съвет Чупрене 

Р  Е  Ш  И : 
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         Разрешава промяна начин на трайно ползване и собственост на земи в 
землище на с.Протопопинци: 
          - ПИ № 017030 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ПЕТА КАТЕГОРИЯ в землището на 
село Протопопинци, местност „Селище” с площ на имота от 5.763 дка. актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 691 да се промени начина на трайно ползване за 
други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска собственост. 
         - ПИ № 017031 - ПАСИЩЕ, МЕРА ПЕТА КАТЕГОРИЯ в землището на 
село Протопопинци, местност „Селище” с площ на имота от 4.587 дка. актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 692 да се промени начина на трайно ползване за 
други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна общинска собственост. 
         - ПИ № 017033 /седемнадесет хиляди и тридесет и три/ представляващ 
ПАСИЩЕ, МЕРА ПЕТА КАТЕГОРИЯ в землището на село Протопопинци, местност 
„Селище” с площ на имота от 19.580 дка. /деветнадесет декара петстотин и осемдесет 
кв. м./. актуван с Акт за публична общинска собственост № 693 да се промени начина 
на трайно ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се обяви за частна 
общинска собственост. 
                  Промяната на начина на трайно ползване се извършва въз основа на 
приложената скица, която е неразделна част от настоящето решение. 
 
 

                  Т.6 от дневния ред: Предложение за  придобиване право на собственост 
чрез правна сделка на УПИ ІІ - 450, кв.35 по регулационния план на с.Чупрене – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                  Г-н Костин разясни на присъстващите, че целта на закупуването на имота е 
да се изгради паркинг и оформи кът за отдих на това място.    
                  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 10 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 ОТСЪСТВА 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
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                   РЕШЕНИЕ № 78 

                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският 
съвет разрешава да се придобие чрез правна сделка правото на собственост на УПИ ІІ - 
450, кв.35 по регулационния план на с.Чупрене с площ 350 кв.м. за сумата от 1310 лв. 
        Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши правната сделка. 
 

 

                   Т.7 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Цоло Антов 
Мръсленски б.ж. на с. Чупрене – 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 10 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 ОТСЪСТВА 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
 

                   РЕШЕНИЕ № 78 

                   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 02-152/18.04.2016 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 Цоло Антов Мръсленски – с. Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1993 г. 
по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0081/10.12.1991 г., за землището на с. 
Чупрене, общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                       2,300                                   Голема равна 



10 

 

2.              нива                       1,500                                   Голема равна 
3.              нива                       1,000                                   Голема равна 
4.              нива                       1,200                                   Дървя 
5.              нива                       4,000                                   Мала равна 
 

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

Имоти № 052099, 052087, 052085, 052088, 052082, 035126, 035124, 035123, 
035127 
 
 

 

                   Т.8 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Георги Цветков 
Мариин б.ж. на с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Анжело Добричов направи питане за забавяне на някои искания за 
възстановяване на земеделски земи.  
                   Отговори г-н Костин – забавени са само тези искания, където е имало 
неточности и неясноти, и са връщани в Общинската служба по земеделие за уточняване 
и отстраняване на нередностите.  
                   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 10 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 ОТСЪСТВА 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
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                   РЕШЕНИЕ № 80 

                   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 02-346/12.08.2015 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 Георги Цветков Мариин – с. Горни Лом, описани в Решение № 07/01.02.1999 г. 
по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1689/11.03.1992 г., за землището на с. 
Долни Лом, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              ливада                  10,000                                  Илинска ливада 
  

И дава съгласие да бъде възстановена в следния имот в землището на с. Долни 
Лом: 

Имот № 186019 
 
 

                   Т.9 от дневния ред: Предложение за промяна на предназначението на УПИ 
І кв.23 по плана на с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин разясни на присъстващите за намеренията на общината на това 
място да бъде изграден етнографски музей и предложи решението на общинския съвет 
да се допълни с думите „вкл. за изграждане на етнографски музей” . 
                  Общинските съветници гласуваха с 10 гласа „ЗА”  да се направи допълнение 
на решението с думите „вкл. за изграждане на етнографски музей”, поради което 
становището на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове е различно от решението, взето по време на 
заседанието. 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   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 ОТСЪСТВА 
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                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 81 

                   На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.134 ал.1 т.2 от ЗУТ във връзка с 
чл.62а, ал.4 от ЗУТ, Общинският съвет разрешава изработването на подробен 
устройствен план за смяна предназначението на УПИ  I в кв.23 от „За озеленяване” в 
„За обществено обслужващи дейности” /вкл.за изграждане на етнографски музей/, като 
възлага на Кмета на Общината да проведе процедурата. 
                   Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение. 
 

 

                   Т.10 от дневния ред: Предложение за продажба на общински жилище – 
ап.№ 6 от блок № 2 в Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Отношение по предложението взе г-н Анжело Добричов, който каза, че 
наемателя на жилището преди известно време е сменял квартирата от стария блок, с 
тази в бл. №2, болна жена е и трябва да проявим уважение към нея. 
                  Г-жа Мария Тодорова предложи да бъде отложено разглеждането и 
гласуването на това предложение за следващо заседание. 
                   Г-н Богомил Станков подложи на гласуване предложението на г-жа 
Тодорова.  
            
                     Гласували 10 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
Георги Емилов Антов                               „ПРОТИВ” 
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 ОТСЪСТВА 

 

                   Предложението да се отложи разглеждането и гласуването на това 
предложение за следващо заседание се приема с 8 гласа „ЗА” 
                                                                                    1 глас „ПРОТИВ” 
                                                                                    1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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                   Т.11 от дневния ред: Разни 
                    -г-н Богомил Станков предложи дебат, свързан с молба за подпомагане 
издаване на книга за Белоградчишкия край от г-н Ангел Малкочев, останала за 
разглеждане от предходното заседание на Общинският съвет, като каза, че в 
представената извадка от книгата само  две страници касаят община Чупрене 
/материала от книгата е раздаден на общинските съветници предварително/. 
                    Отношение по въпроса взеха: 
                    *г-н Анжело Добричав – добра е идеята за популяризиране на района с цел, 
развитие на туризма; 
                     *г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене подчерта, че идеята за 
издаване на тази книга е на частно лице, а Община Белоградчик не е спонсор на  
изданието, въпреки, че голяма част от него касае района на Община Белоградчик, а на 
Община Чупрене. 
                      Г.н Богомил Станков подложи на гласуване молбата за дарение за 
издаване на книгата. 
 
                     Гласували 10 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

Богомил Данчов Станков „ПРОТИВ” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
Георги Емилов Антов                               „ПРОТИВ” 
Георги Любенов Георгиев „ПРОТИВ” 
Иван Антов Луков                                     „ПРОТИВ” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ПРОТИВ” 
Людмила Николова Борисова                  „ПРОТИВ” 
Мария Цецкова Тодорова „ПРОТИВ” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов ОТСЪСТВА 

 

                   Предложението за дарение за издаването на книга за Белоградчишкия край 
не се приема с                                                  1 глас „ЗА” 
                                                                           7 глас „ПРОТИВ” 
                                                                           2 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
 
                 -г-н Георги Любенов – общински съветник постави въпроса за заплащане на 
такса „Битови отпадъци” от ТПК с.Горни Лом. 
                  Отговори г-н Костин, който каза, че при подадена молба в законно 
установения срок за освобождаване от такса „Битови отпадъци”, комисия назначена от 
кмета на общината, разглежда същата и евентуално частично освобождава от таксата, 
съгласно ЗМДТ. 
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                  -г-н Анжело Добричов информира за ВиК авария в района на Здравна служба 
Горни Лом и за състоянието на баскетболните кошове на спортната площадка 
                   Отговори г-н Илиян Михайлов кмет на с.Горни Лом и заяви, че е 
информирал за аварията съответните органи на ВиК, а баскетболните кошове ще бъдат 
демонтирани. 
                  -г-н Георги Антов се интересува за продадена земеделска земя в с.Горни Лом 
местност „Крушак”. 
                  Отговор на г-н Костин: общинският имот е продаден чрез публичен търг с 
явно наддаване, оповестен по надлежния ред, след решението на Общинския съвет. Ще 
бъде насрочена среща със стария и новия собственик на имота. 
                   Г-жа Мария Тодорова информира за състоянието на уличните платна и 
тротоарите в района на магазините в Чупрене и отношението на ромите към нея при 
посещаване на някой от магазините. 
                   Отговори Богомил Станков: че независимо от предприетите действия от 
страна на органите на реда, положението не се е променило, като за решаване на 
проблема на следващото заседание на Общинският съвет писмено ще бъде поканен за 
участие началника на Районна полицейско управление гр.Белоградчик. 
                    -г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене информира общинските 
съветници за: 
                     1.откриване на новия Център за настаняване от семеен тип за лица с 
психични разстройства с.Върбово с 13 работни места; 
                     2.намеренията на общината за кандидатстване по Оперативните програми с 
проекти по четири направления: пътища и улици, водопроводи, социална инфра 
структура и културно-историческо направление; 
                    3.възможности за придобиване на собственост от Потребителните 
кооперации в района на общината; 
                     4.процедура за доставка на гориво и поставяне на нивомери за разход на 
гориво на някои от общинските автомобили; 
                      5.бракуване на стари и негодни за употреба автомобили общинска 
собственост; 
                      6.разрушаване на асфалтирания общински път в района на с.Търговище – 
с.Долни Лом, създаден от пътуващите тежкотоварни автомобили; 
                      7.постъпили жалби в общината за нанесени вреди в ливади, частна 
собственост от лица, прокарали пътища и минаващи през тях, вместо по трасето на 
пътя; 
                      8.организацията на Торлашкия фолклорен събор; 
                      9.провеждането на традиционните селски събори в населените места на 
общината.    
                      
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.30 часа. 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
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