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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 9 

  

                    Днес 27.05.2016 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене  
                    В заседанието взеха участие 9 съветника. По уважителни причини г-жа 
Людмила Борисова и г-жа Велислава Вълчинова ще закъснеят за заседанието. 
                     На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом, 
Репляна, Търговище, Средогрив, Кметски наместник на с.Върбово , с. Протопопинци и 
служители на общинска администрация. 
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред: 
                     Предложения за допълнение и изменение на дневния ред: 
                      - г-н Иван Луков – Поради закъснението на двама членове на Комисията 
по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и 
вероизповедание, предложи  да се отложи разглеждането на точка 3 от дневния ред: 
„Предложение за избор на представител от Общинският съвет Чупрене за Общото 
събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света 
Петка”АД гр.Видин”, до пристигането на отсъстващите общински съветници.   

     - г-н Богомил Станков – След приключване с точка втора от дневния ред 
ще се премине към точка четвърта, а точка трета ще се разгледа след пристигането на 
останалите съветници. 

    Общинските съветници единодушно приеха предложението на г-н Луков. 
                     Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
 
                     Гласували  9 съветника: 
                    „ЗА”                          – 9 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                    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 финансиране извършването на морфологичен анализ на 
битовите отпадъци на Община Чупрене 
                    3.Предложение за избор на представител от Общинският съвет Чупрене за 
Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Петка”АД гр.Видин  
                    4.Предложение за одобряване на ползване на стояща маса дървесина от 
ОГФ                                             
                    5. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Георги Цветков Мариин б.ж. на с. 
Горни Лом – 1  



2 

 

                    6. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Георги Цветков Мариин б.ж. на с. 
Горни Лом – 2 
                    7. Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на 
земеделски земи в землището на Община Чупрене и начина на ползване на добитата 
дървесина 
                     8.Предложение за решение за извършване на превантивни дейности, с цел 
предотвратяване на наводнения – почистване на речните корита в границите на 
населените места на територията на Община Чупрене, почистване на деретата и 
доловете в земеделски земи – общинска собственост, почистване на крайпътните 
канавки на общинските пътища и определяне начина на ползване на добитата 
дървесина 
                    9.Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на 
общински земеделски земи, находящи се в землището на Община Чупрене, отдадени 
под наем за ползване от фирми  
                    10. Разни   
             

 

                    Преди отпочване на дневния ред по отправена покана от Общински съвет 
Чупрене, бе проведена дискусия с началника на РПУ гр. Белоградчик – господин 
Петър Коцин и господин Петър Алексиев – районен инспектор. 
                     Питания бяха направени от: 
                     - г-н Богомил Станков – за наболялия проблем с представители от ромски 
произход,  правещи дребни хулиганства в района на центъра и пред магазините в с. 
Чупрене и за хулиганството с конски впряг. Дали е възможно да се потърси съдействие 
от Гранична Полиция. Не е ли възможно да се съставят актове по Наредба №1. 
                      - г-жа Мария Тодорова – Тъй като няма наказани до този момент от тези 
лица, те си мислят че са ненаказуеми. 
                      - г-н Цветан Николов – с настъпването на вечерта проявите се увеличават. 
                      - г-н Иван Лукин – за шофиране на моторни превозни средства без 
свидетелства. 
                      - г-н Ваньо Костин – за използването на междуселските пътища за 
скоростни отсечки. 
                      - г-н Илиян Тонин – за роми занимаващи се с лихварство. 
                      На поставените по-горе въпроси отговори господин Коцин – Началник на 
РПУ гр. Белоградчик – органите на реда работят по действащото законодателство и 
могат да съставят актове на лица нарушаващи общественият   ред, но няма постъпили 
сигнали за това. Хората се страхуват да подават сигнали. Районното управление 
работи с непълен капацитет, но ще променят графика, за да може в критичните часове 
на денонощието да има повече полицейско присъствие. Ще се потърси съдействие по 
въпроса и от Гранична полиция. Ще се увеличат акциите, свързани с ограничаване 
високите скорости по пътищата. При подаване на своевременни сигнали 
представителите на МВР веднага ще реагират. Господин Коцин предостави служебния 
си номер за подаване на сигнали, благодари за поканата и се надява с общи усилия 
проблема да бъде решен. 
                       Господин Станков благодари на представителите на МВР за отзоваването 
им на поканата и участие в дебата по проблема за опазване на обществения ред в 
Чупрене. 
                      С едноминутно мълчание бе почетена паметта на Цветан Еленков Цветков 
– дългогодишен кмет на Кметство Горни Лом.  
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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 
                        Господин Костин подробно представи на съветниците  внесения 
материал. 
                        По внесеното предложение няма въпроси.  
                       Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика прочете г-жа Мая Йолкичова. 
 

                        Гласували 9 съветника: 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов  „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ОТСЪСТВА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                          Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
                                               
                          РЕШЕНИЕ № 82  

                          На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за 
местни данъци и такси, Общинският съвет създава нова т.6а към чл.58 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 
Община Чупрене, както следва: 
                        т.6а. Тръжни книжа за брой: 
                       - за отдаване под наем                                                        50.00 лв.                                  
                       - за продажба на движимо и недвижимо имущество    100.00 лв. 

 
 
 
                         Т.2. от дневния ред: Предложение за финансиране извършването на 
морфологичен анализ на битовите отпадъци на Община Чупрене – вносител Кмета на 
Общината. 
                         По внесеното предложение няма дебати. 
                         Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, 
финанси, данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова – прочете становище с 
проект за решение. 
                         Поради неточното наименование на Наредба № 7 в предложението и 
становището на комисията, решението на Общинския съвет в протокола е различно и е 
правилно.  



4 

 

                Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов              „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ОТСЪСТВА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
             
 
                     РЕШЕНИЕ № 83 
                   На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с  чл.24, ал.1 от 

Наредба №7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общинския 

съвет разрешава да се използват 5160 лв. /пет хиляди сто и шестдесет лева/ от 

отчисленията, извършвани от община Чупрене по банкова сметка за чужди средства в  

РИОСВ – Монтана, за изготвянето на морфологичен анализ на  състава и количеството 

битови отпадъци, образувани на територията на община Чупрене. 

 

                     Поради закъснение  на двама общински съветници, точка трета от дневния 
ред  се отложи за разглеждане до пристигането им, преминава се към точка четвърта. 
 
 
                    Т.4. от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на стояща 
маса дървесина от ОГФ – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене. 
                     По предварително раздадения материал няма въпроси.   
                     Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове почете г-жа Мария Тодорова. 
 
                      Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов              „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
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Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ОТСЪСТВА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
 
 
                  РЕШЕНИЕ №     84        

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с Наредба за условията 
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 
Общинския съвет одобрява ползването в размер на 1200 м3 стояща дървесина от ОГТ, 
като включи в КЛФ за 2016г. отдели 82 „г” - 816 м3, 58 „д” – 384 м3. 
 
 
 
                                  
                  Т.5. 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. 
                   Няма въпроси. 
 
                   Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове почете г-жа Мария Тодорова 
 
                   Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов              „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ОТСЪСТВА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
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                            РЕШЕНИЕ № 85 

                            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 02-352/12.08.2015 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 № 08/09.04.1999 г. 
по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 3129/07.01.1994 г., за землището на с. 
Горни Лом, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              ливада                  3,000                                    Брег 
2.              ливада                  3,000                                    Добра вода 
3.              нива                     2,000                                    Средореци 
и дава съгласие да бъдат възстановени в следния имот в землището на с. Горни Лом: 
 Имот № 210019 
 
 
 
                         Т.6. 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 
                         По предварително раздадения материал няма дебати. 
 
                        Становище прочете г-жа Мария Тодорова - член на Комисията по 
земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
  
                             Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов              „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ОТСЪСТВА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                           Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
 
 
                         РЕШЕНИЕ № 86 

                         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 02-353/12.08.2015 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
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Георги Цветков Мариин – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1688/11.03.1992 г., за землището на с. Горни 
Лом, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              ливада                   5,000                                   Дупляк 
2.              нива                      0,900                                    Крушак 
3.              нива                      0,400                                    Крушак 
4.              нива                      1,400                                    Крушак 
 
Въз основа на заснемането на място предлагам да бъдат възстановени в следните имоти 
в землището на с. Горни Лом: 
Имоти № 210020 
 
 
                       Т.7. от дневния ред: Предложение за решение за почистване от дървесна 
растителност на земеделски земи в землището на Община Чупрене и начина на 
ползване на добитата дървесина – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                    Господин Костин представи своето предложение. 
                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                             Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов              „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ОТСЪСТВА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 87 

                    На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет  РЕШИ: 
                    1.Да се извършат дейности по почистване на земеделски земи – общинска 
собственост от дървесна растителност. 
                    2. Възлага на Кмета на общината на основание чл.8 ал.1 от Закона за 
опазване на селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира 
дейностите по почистване на земеделските земи  – общинска собственост от дървесна 
растителност, при спазване изискванията на чл.32 от ЗОСИ.    
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                         3. На основание чл.34 ал.4  от Закона за общинската собственост 
добитата дървесина да бъде  предоставена за дърва за огрев на местното неселение по 
тарифа на корен, по цени, съгласно Наредбата за   определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене.   
 
 
 
                          Т.8. от дневния ред: Предложение за решение за извършване на 
превантивни дейности, с цел предотвратяване на наводнения – почистване на речните 
корита в границите на населените места на територията на Община Чупрене, 
почистване на деретата и доловете в земеделски земи – общинска собственост, 
почистване на крайпътните канавки на общинските пътища и определяне начина на 
ползване на добитата дървесина –  вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
 
                       Господин Костин представи своето предложение. 
                       Отношение по предложението взеха: 
                     -г-н Иван Луков – поиска да се почисти покрай пътя между селата Горни 
Лом и Долни Лом. 
                   -г-жа Мария Тодорова – да се почисти кръстопътя в местноста „Върбовски 
кантон” 

                    Становище прочете Мария Тодорова - член на Комисията по земеделие и 
гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове  
 
 
                      Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов              „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ОТСЪСТВА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                       Предложението се приема с 9 гласа „ЗА 
 
                       РЕШЕНИЕ № 88 

 
                       На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.137 ал.1 т.1, 
чл. 138 ал.4 т.5 от Закона за водите и т.ІІІ.1.2. „Наводнения” от Плана за защита при 
бедствия на Община Чупрене,  Общинският съвет разрешава да се извършва 
почистване на речните корита в населените места на територията на Община Чупрене 
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от храсти и друга дървесна растителност,  почистване на дерета и долове в земеделски 
земи – общинска собственост, и крайпътните канавки на общинските пътища, с цел 
поддържане проводимостта на реките, доловете и крайпътните канавки, и 
предотвратяване на бедствия. 
                    Възлага на кмета на общината на основание чл.8 ал.1 от Закона за опазване 
на селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира дейностите по 
почистването на речните корита и дейностите по почистването на деретата и доловете, 
попадащи в земеделски земи – общинска собственост, и дейностите по почистването на 
крайпътните канавки на общинските пътища. 
                   На основание чл. 34 ал.4 от Закона за общинската собственост добитата 
дървесина да бъде дарена на: ОУ Чупрене и ОУ Горни Лом, ЦДГ Чупрене и ЦДГ Горни 
Лом, Защитено жилище за лица с психични разстройства Чупрене, Център за 
настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства Долни Лом, Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост Репляна, Център 
за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства Върбово, Домашен 
социален патронаж и обществена трапезария Чупрене, седем пенсионерски клуба на 
територията на общината, Общинската администрация и седемте кметства. 
 
 
 
                   Т.9. от дневния ред: Предложение за решение за почистване от дървесна 
растителност на общински земеделски земи, находящи се в землището на Община 
Чупрене, отдадени под наем за ползване от фирми - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
                   Няма дебати. 
 
                   Становище с проект на решение прочете член на Комисията по земеделие и 
гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове  Мария 
Тодорова. 
 
                             Гласували 9 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов              „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ОТСЪСТВА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ОТСЪСТВА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
               Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 
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                    РЕШЕНИЕ № 89  
                    На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на 
задълженията на община Чупрене по чл. 3, предл. последно от Закона за опазване на 
земеделските земи, Общинският съвет разрешава на фирмите, ползващи под наем 
общински земеделски земи, за извършват почистване на същите от пречещите при 
обработването им дървесна растителност и храсти, след заплащане на дължащите се 
такси по тарифа на корен,  съгласно Наредбата за   определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене. 
 
 
 

                       Т.10. от дневния ред: Разни   
                      - г-н Богомил Станков – запозна уважаемите съветници с постъпила 
молба за отпускане на финансова помощ от Дана Славчева от с.Горни Лом -– да се 
отговори на лицето за решение на Общинският съвет да не се отпускат помощи, 
поради трудното финансово положение. 

 
                       - г-н Ваньо Костин запозна общинските съветници с: 
                       –  промяна на ЗСПЗЗ за управление и стопанисване на общински земи; 
                       - официалното откриване на ЦНСТ с.Върбово на 10.06. т.г.; 
                       - за организацията и провеждането на Турлашки фолклорен събор”Када 
кум прасе и ти вречу”. 
 
                       В 10:45 часа пристигнаха г-жа Л. Борисова и г-жа В. Вълчинова. 
 
 
                     Преминава се към точка трета от дневния ред, но номера на решението, 
което ще носи, е последващо. 
 

 

 

                     Т.3. от дневния ред:Предложение за избор на представител от 
Общинският съвет Чупрене за Общото събрание на акционерите на Многопрофилна 
болница за активно лечение „Света Петка”АД гр.Видин – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на Общинският съвет Чупрене 
                   Господин Станков представи своето предложение. 
                   Няма питания. 
 
                   Становище на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете г-жа Людмила 
Борисова. 
 
 
                                 Гласували  11 съветника 
                                  „ЗА”                            – 11гласа 
                                  „ПРОТИВ”                – 0 гласа 
                                  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
                                 Предложението се приема с 11 гласа „ ЗА” 
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                    РЕШЕНИЕ № 90 
                    На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от ТЗ 
Общинският съвет Чупрене избира за представител на Община Чупрене в Общото 
събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка" АД град Видин, БОГОМИЛ 
ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател на Общински съвет, като по предложения дневен 
ред да гласува, защитавайки правата и интересите на акционера Община Чупрене. 
  
МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да избере свой 
представител, к о й т о  да участва и представлява общината в Общото събрание на 
акционерите на дружеството. 
 
 
                     Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:40 часа. 
 
 
 
 
 
 

 ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

                               / З. Доцинска/                                                              / Б. Станков/  


