ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

П Р О Т О К О Л
№ 20
Днес 09.10.2013 год. от 09.30 часа в Пенсионерския клуб в с.Чупрене се
проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 9 общински съветника. По уважителни причини
отсъства г-н Младен Младенов и г-н Цветан Николов.
На заседанието присъстваха кметски наместници на селата Репляна,
Средогрив, Търговище, Върбово.
Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред.
Няма предложения за изменение на дневния ред.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 9 съветника:
„ЗА” - 9 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по ПРСР мярка 321 с
проект „Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /ІІІ-102/ Махала Бостаните –
Върбово – Чупрене /ІІІ-114/ от км. 0+000 до км.10+400 ”
2.Предложение за кандидатстване по ПРСР мярка 322 с проект
„Реконструкция на улична мрежа с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин”
3.Предложение относно реализиране на проект, свързан с ремонт и
реконструкция на църква „Свети Никола” с.Търговище
4.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Тодор Димитров Тодоров б.ж. на
с.Средогрив
5. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Васил Живков Хайдуков б.ж. на
с.Чупрене
6.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 111009 в землището
на с.Протопопинци
7.Предложение за промяна на начина на трайно ползване на земеделски
земи в землището на с.Търговище
8.Предложение за издаване запис на заповед, обезпечаваща авансово
плащане по договор по мярка 321 от ПРСР.
9.Предложение за
отмяна администрирането на незаконносъобразно
въведен регулаторен режим
10.Предложение за временен безлихвен заем от набирателната за
бюджетната сметка на общината
11.Предложение за актуализация на поименния списък на капиталовите
разходи
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12.Предложение за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за
социалното осигуряване на наследниците на Павлина Миткова Павлова от с.Чупрене
13.Разни

Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по
ПРСР мярка 321 с проект „Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /ІІІ-102/
Махала Бостаните – Върбово – Чупрене /ІІІ-114/ от км. 0+000 до км.10+400 ” –
вносител г- Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна съветниците с целите на проекта – подобряване на
инфраструктурата на общината, чрез асфалтиране на пътя Бостаните – Чупрене.
По внесеното предложение няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 260
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет одобрява
кандидастването на Община Чупрене с проект „Рехабилитация и реконструкция на път
VID 1180 /ІІІ-102/ Махала Бостаните – Върбово – Чупрене /ІІІ-114/ от км. 0+000 до
км.10+400 ” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони по „Програма за развитие на селските райони”.
Общински съвет Чупрене потвърждава, че проектът е заложен и отговаря
на визията, приоритетите и целите на Общинския план за развитие за периода 20062013 г.
Общински съвет Чупрене възлага на кмета на общината изпълнение на
настоящето решение.
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Т.2 от дневния ред: Предложение за кандидатстване по ПРСР мярка 322 с
проект „Реконструкция на улична мрежа с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин” –
вносител г-н Ваньо Коситн – Кмет на Община Чупрене
След реконструкцията на водопроводната мрежа на с.Чупрене е
наложително асфалтиране на уличната мрежа на селото, подчерта г-н Костин.
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 261
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет одобрява
кандидатстването на Община Чупрене с проект „Реконструкция на улична мрежа с.
Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин по Мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” по „Програма за развитие на селските райони”.
Общински съвет Чупрене потвърждава, че проектът е заложен и отговаря
на визията, приоритетите и целите на Общинския план за развитие за периода 20062013г.
Общински съвет Чупрене възлага на кмета на общината изпълнение на
настоящето решение.
Т.3 от дневния ред: Предложение относно реализиране на проект, свързан с
ремонт и реконструкция на църква „Свети Никола” с.Търговище – вносител г-н
Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене
По предложението няма дискусия.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
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Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 262
На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене
приема, че дейностите по проект „Оформяне на църковен двор – вертикална
планировка, ограда и ремонт на църква „Свети Никола” с.Търговище” отговарят на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Чупрене за периода 2007 –
2013 год.
МОТИВИ: Необходимост от ремонт и реконструкция на храма, както и
подобряване на прилежащите му пространства, и кандидатстване по Програма за
развитие на селските райони 2007-2013 год.”, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места”.
Т.4 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Тодор Димитров
Тодоров б.ж. на с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По предложението няма дискусия.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 263
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 02-259/01.07.2013 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Тодор Димитров Тодоров – с.Средогрив, описани в Решение № 6/18.01.1999 г. по чл.
18 ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 2291/27.05.1992 г., за землището на с.Средогрив,
общ.Чупрене.
№
НТП Площ/дка Местност
1.

нива

7,000

Сто круши

и дава съгласие да бъде възстановена в следният имот в землището на с. Средогрив в:
Имот № 066009.

Т.5 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Васил Живков
Хайдуков б.ж. на с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на общината
По предложението няма дискусия.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 264
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 02-260/01.07.2013 г. на
ОСЗ Белоградчик Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Васил Живков Хайдуков – с.Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1999 г. по чл. 18
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 1291/28.02.1992 г., за землището на с.Чупрене,
общ.Чупрене.
№
НТП Площ/дка Местност
1.

ливада

5,000

Заеничка ливада

2.

нива

1,600

Заеничка ливада

3.

нива

1,600

Заеничка ливада

4.

ливада 0,200

Заеничка ливада

5.

ливада 1,000

Еремиин луг

и дава съгласие да бъде възстановена в следния имот в землището на с.Чупрене:
Имот № 083077.

Т.6 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ №
111009 в землището на с.Протопопинци – вносител г-н Ваньо Коситн – Кмет на
Община Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Георги Викторов Георгиев
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
отсъства
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
отсъства
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Предложението се приема с 8 гласа „ЗА”
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
0 гласа „ПРОТИВ”
РЕШЕНИЕ № 265
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на частна общинска собственост:
ПИ № 111009 - НИВА ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ в землището на село
Протопопинци, местност „Умни дол” с площ на имота от 10,300 дка., актуван с АОС
383 - начална тръжна цена – 5800 лв.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.

Т.7 от дневния ред: .Предложение за промяна на начина на трайно
ползване на земеделски земи в землището 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-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

7

РЕШЕНИЕ № 266
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет разрешава предприемане на необходимите
действия за промяна на параметрите на имоти общинска собственост в землището на
с.Търговище:
- ПИ № 134020 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ от 31,239 дка.
- ПИ № 135007 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ от 44,124 дка.
- ПИ № 145001 - ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ от 56,744 дка.,
начин на трайно ползване „Ливада”.
Промяната на начина на трайно ползване се извършва въз основа на
приложените скици, които са неразделна част от настоящето решение.
Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението.

Т.8 от дневния ред: Предложение за издаване запис на заповед,
обезпечаваща авансово плащане по договор по мярка 321 от ПРСР – вносител г-н Ваньо
Коситн – Кмет на общината
Г-н Костин запозна общинските съветници с целите на проекта –
подобряване на обслужването в социалната сфера, чрез закупуване на два микробуса –
един за Домашен социален патронаж Чупрене и един за социалните институции от
общината.
По внесеното предложение няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 267
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл.12 от Наредба № 25 от
29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. , подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, чл.56 §2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на
Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 48/3/3210361/ от 03.09.2013
год. по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. , подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Чупрене със
седалище и адрес на управление с. Чупрене, общ. Чупрене обл. Видин, п.к. 3950, ЕИК
по БУЛСТАТ 000159700, ул. „Асен Балкански“ № 55, представлявана от Ваньо
Костадинов Костин – в качеството си на кмет на Община Чупрене, Фондация „Местна
инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур”, със седалище
гр.Чипровци, община Чипровци, п.к. 3460 и адрес на управление ул.”Точо войвода” №
2, ет.2 БУЛСТАТ 176050843, представлявано от Цветелина Георгиева Александрова –
председател на УС на МИГ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
вр.и.д. изпълнителен директор Васил Грудев, Общинският съвет Чупрене
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Ваньо Костадинов Костин да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 45 240.45 лв. (Четиридесет и
пет хиляди двеста и четиридесет лева, и четиридесет и пет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 48/3/3210361/ от 03.09.2013 год. по мярка 41 „Прилагане на стратегии за
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013
год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
сключен между Община Чупрене, Фондация „Местна инициативна група – Западна
Стара планина – Копрен – Миджур” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 48/3/3210361/ и да ги представи пред
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.”
Т.9 от дневния ред: Предложение за отмяна администрирането на
незаконносъобразно въведен регулаторен режим – вносител г-н Ваньо Коситн – Кмет
на Община Чупрене
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 Георги Викторов Георгиев прочете
становище с предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
„ЗА” - 9 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 268
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона
за местни данъци и такси, Общинския съвет ОТМЕНЯ т.15 от чл.58 „Регистрация на
собственици на пчели и пчелни семейства” от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене като незаконосъобразно въведен регулаторен режим.

Т.10 от дневния ред: Предложение за временен безлихвен заем от
набирателната за бюджетната сметка на общината – вносител г-н Ваньо Коситн – Кмет
на Община Чупрене
По внесеното предложение няма дебати.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 269
1.На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от Закона за
общинския бюджет Общинският съвет разрешава да бъде предоставен временен
безлихвен заем за бюджета на Община Чупрене в размер на 110 000 лв. / Сто и десет
хиляди лева/, от набирателната сметка на общината, за извършване на неотложни
разплащания, възстановими до 25.12.2013 год.
2.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение.
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Т.11 от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък на
капиталовите разходи – вносител г-н Ваньо Коситн – Кмет на Община Чупрене
По внесеното предложение няма дебати.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 270
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от ЗДБРБ за 2013
год. Общинския съвет одобрява актуализирането на поименния списък за капиталови
разходи за 2013 год. на Община Чупрене, съгласно направеното предложение.
Т.12 от дневния ред: Предложение за отпускане на персонална пенсия по
чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване на наследниците на Павлина Миткова
Павлова от с.Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене
По предложението няма дебати.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева
Георгиева прочете становище с предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
„ЗА” - 9 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 271
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 ал.2 т.1 и
чл.7 ал.4 т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване, в предвид изложените в предложение с вх.№ 135/ 01.10.2013
год. фактически основания Общински съвет – Чупрене
РЕШИ:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия на наследниците на Павлина Миткова Павлова:
1.Никита Иванова Георгиева – ЕГН 0549301717 от с.Чупрене, област Видин,
ул. «Четиридесет и трета» № 3
2.Леонардо Иванов Георгиев – ЕГН 0850151722 от с.Чупрене, област Видин,
ул. «Четиридесет и трета» № 3
3.Памела Иванова Георгиева – ЕГН 1052211715 от с.Чупрене, област
Видин, ул. «Четиридесет и трета» № 3.

Т.13 от дневния ред:Разни
- г-н Богомил Станков обърна внимание на общинските съветници за подейно участие при изготвяне и приемане на Плана за развитие на общината за периода
2014 – 2020 год.;
- г-н Красимир Кирилов – кметски наместник на с.Средогрив сподели за
възникнали проблеми при споразуменията за обработване на земеделските земи;
- г-н Станимир Дафинкичов – общински съветник предлага на следващо
заседание преразглеждане на Наредбата за търговската дейност в частта за „заплащане
наем тротоарно право”.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.00 ч.

ПРОТОКОЛЧИК :
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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