ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

П Р О Т О К О Л
№ 25
Днес 02.04.2014 год. от 09.40 часа в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 11 общински съветника.
На заседанието присъстваха представители на РПУ гр. Белоградчик,
представители на читалищата от общината, началник отдел ФСД при ОбА Чупрене,
Кмет на с.Горни Лом, Кметски наместници на селата Долни Лом, Средогрив, Репляна
Търговище, Протопопинци и Върбово.
Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред.
Няма предложения за изменение на дневния ред.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за приемане на Информация за състоянието на охраната на
обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2013
год.
2.Предложение за приемане на Отчетния доклад за дейността на МК по
ЗБППМН към Община Чупрене за 2013 год.
3.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила
на детето 2013 год. в Община Чупрене
4.Предложение за приемане на Годишен доклад по Плана за действие на
Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
5. Предложение за приемане на Отчета на изразходваните бюджетни
средства, предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия през 2013
год.
6. Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
7. Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община Чупрене за 2014 год.
8. Предложение за приемане на Общински план за младежта в Община
Чупрене за 2014 год.
9.Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги през 2015 год.
10.Предложение за промяна на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Чупрене 2010 – 2015 год.
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11. Предложение за кандидатстване по ПРСР мярка 226
12.Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на Общинската
програма за опазване на околната среда за 2013 год. в Община Чупрене
13.Предложение за разпределение на общинските жилища по
предназначение
14 .Предложения за отдаване под наем земеделски земи в землище на
с.Горни Лом – 1
15. Предложения за отдаване под наем земеделски земи в землище на
с.Горни Лом – 2
16. Предложения за отдаване под наем земеделски земи в землище на
с.Долни Лом – 1
17. Предложения за отдаване под наем земеделски земи в землище на
с.Долни Лом – 2
18. Предложения за отдаване под наем земеделски земи в землище на
с.Търговище
19. Предложения за отдаване под наем земеделски земи в землище на
с.Чупрене
20.Предложение за продажба на общинско жилище – ап.1 от бл.2 в
с.Чупрене
21. Предложение за продажба на общинско жилище – ап.2 от бл.2 в
с.Чупрене
22. Предложение за продажба на общинско жилище – ап.3 от бл.2 в
с.Чупрене
23. Предложение за продажба на общинско жилище – ап.4 от бл.2 в
с.Чупрене
24. Предложение за продажба на общинско жилище – ап.5 от бл.2 в
с.Чупрене
25.Предложение за откриване процедура за продажба на земеделски земи в
землището на с.Долни Лом – ПИ № 193002 и ПИ № 046009
26. Предложения за отдаване под наем земеделски земи в землище на с.
Долни Лом - 3
27. Предложения за отдаване под наем земеделски земи в землище на
с.Търговище и с.Чупрене
28.Разни

Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за приемане на Информация за
състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община
Чупрене за периода на 2013 год. – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС
Чупрене
По предварително раздадената информация питания направиха:
1.Г-ца Мария Тодорова – общински съветник зададе въпрос, свързан с
сигнали за кражби в необитаеми къщи в Махалата с.Чупрене;
2.Г-н Георги Викторов – общински съветник – има ли заловени и осъдени
крадци на черни метали от нашата община;
3.Г-н Еленко Антов – кметски наместник с.Върбово сподели за
недопустимостта на факта, че крадец от ромски произход от селото, с условна присъда,
е осъден повторно на пробация;
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4.Г-н Яким Марков – кметски наместник от с.Репляна изрази съмнение, във
връзка с управление на МПС от лица, непритежаващи нежната категория за управление
на съответното превозно средство;
5.Станимир Дафинкичов – общински съветник – сподели от наблюдение за
шофиране на МПС от лица от ромски произход, непритежаващи документи за
управление;
6.Г-жа Антонина Георгиева – общински съветник – след разкрити кражби на
колове от лозята в Чупрене, върнати ли са същите на собствениците.
На зададените въпроси отговори г-н Богдановски от РПУ Белоградчик
1.Преди повече от месец лично се е свързал по телефона с дъщерята –
наследник на имота, но до този момент никои не се е появил в полицията, за да се
направи оглед, а полицията без присъствие на собственик неможе да влиза в чужда
собственост;
2.За разкрити кражби на метали от общината има осъдени 4 човека.
Съгласно закона, при разкриване на кражбата лицата се предават на прокуратурата, но
ако стойността на кражбата е под размера на минималната заплата за страната няма
производство по преписката;
3.Присъдите се издават от прокуратурата, а не от полицията;
4.Изнесената информация ще бъде проверена;
5.Информацията е вярна, но по закон нещата се свеждат до предупреждение
и разговори с родителите на непълнолетните лица, независимо дали са роми или
българи;
6.Откраднатите колове от лозята на двама човека са върнати на сто
процента, а на единия на седемдесет на сто – толкова са открити.
Обобщение на казаното до тук направи г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене и с болка сподели, че за съжаление това е бъдещето на общината, където има
над 1000 необитаеми къщи, 80% от които вече са разбивани и ограбени, а някои от
собствениците не са ги посещавали с години или ги посещават два-три пъти в годината.
От 01.04.т.г. поради изтичане срока на договора по Програмата за временна
заетост са освободени от работа 120 човека, предимно от ромски произход, като заетите
в момента по срочен договор в общината са 9 човека по Регионална програма.
Това навежда на мисълта за увеличаване броя на кражбите от страна на
безработните роми, за да могат да се изхранят. Очаква се тежка година, но през лятото
се берат гъби, боровинки, билки. Стартиране на програмите за развитие на човешките
ресурси за новия програмен период се очаква към есента.
Такава е ситуацията в днешно време на територията на общината, но със
съвместни усилия всички заедно – общинско ръководство, общински съветници,
полиция, ще се решават проблемите.
По предложението няма други 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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 330
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема
изнесената Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата
срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2013 год. за сведение и
подкрепя доброто сътрудничество между органите на Полицията и общинското
ръководство, имащо за цел намаляване на престъпността и опазването на обществения
ред на територията на Община Чупрене.
Т.2 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчетния доклад за
дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене за 2013 год. – вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
Отчета е изготвен от Николай Миленков – Секретар на МК. Раздаден е на
общинските съветници предварително да се запознаят с него.
Отношение по внесения материал взеха:
- г-н Ваньо Костин – Кмет на общината изрази мнение, че в каквато среда
растат децата – такива стават, придобиването на навици се изгражда първо в дома,
последващо детска градина, училище.Не случайно таксата в детските градини от
общината е 2 лв. месечно – целта е посещаване на детските градини, придобиване на
навици и умения и интегриране на тези деца в обществото, но независимо от тези
усилия, от проведените възпитателни дела, малките роми много трудно се
превъзпитават;
- г-н Богомил Станков – Председател на ОбС сподели от наблюдение и
изрази мнение, че не може един възпитател да е добър, след като стои пред училищната
врата и пуши в присъствие на учениците;
-г-н Младен Младенов – общински съветник изрази мнение, че
обществените възпитатели следва да получават възнаграждение само за добре
свършена работа
По предложението няма други 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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 331
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема
Отчетният доклад за дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене през 2013
год.
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Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета на Общинската
програма за закрила на детето 2013 год. в Община Чупрене – вносител г-н Богомил
Станков – Председател на ОбС Чупрене
Г-н Станков съобщи на присъстващите, че по уважителни причини отсъства
вносителя на отчета г-ца Венетка Големшинска от отдел „Закрила на детето”, която е на
планово обучение, но няма причина отчета да бъде разгледан и евентуално приет, като
поставените въпроси ще бъдат предадени на Големшинска.
Отношение по внесения материал взеха:
-г-н Младен Младенов – общински съветник, който заяви, че има лични
наблюдения от работата на отдела за закрила на децата и подчерта, че децата трябва да
ги закриляме не само от действията и поведението на обществото, но следва да
обърнем внимание за закрила на децата от техните родители, защото някои от тях
спекулират с действителното състояние на децата си и използват отпуснати средства за
лечението им за свои нужди. Според него по-добре би било отчета по Закона за закрила
на детето да бъде и под формата на информация, с посочени конкретни дейности, а не
само под формата на таблица.
-г-жа Антонина Георгиева сподели пример за поведението на родители от
ромски произход от Чупрене, които не пускат детето си да посещава училище поради
здравословни проблеми, и техния отказ за лечението му, поради липса на средства.
По предложението няма други 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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила на
детето, Общинският съвет приема Отчета на Програмата за закрила на детето – 2013
год. в Община Чупрене.
Т. 4 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен доклад по
Плана за действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Отношение по внесеното предложение взеха:
-г-ца Мария Тодорова – общински съветник, която говори за наглото и
агресивно поведение на 15 – 16 годишните роми, особено дошлите от други населени
места и общини в Чупрене, за положените усилия за тяхното приобщаване, но почти
без успех;
Г-н Ваньо Костин – Кмет на общината подчерта, че проблема с
интегрирането на ромите в обществото е много сериозен, независимо от всички
предприети мерки;
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-г-жа Корнелия Антова – гл.специалист „Социална политика” при ОбА
Чупрене, подготвила отчетния доклад, в разясненията си заяви, че не следва да бъдат
слагани под един знаменател всички роми, но лошото е, че следващото поколение от
тях е почти неграмотно и няма как да се грижат и възпитават децата си добре.
-г-н Младен Младенов – общински съветник изказа мнение, че работещите
на постоянна работа роми и получаващи заплати имат самочувствие, което се предава и
на техните деца, и обратно, липсата на средства за преживяване на безработните се
отразява негативно и на децата им, което ги кара да търсят друг начин за прехрана.
Особено внимание обърна на връзката образование – осигуряване на работни места,
като второто е предизборно обещание на всички политици, а в крайна сметка нищо не
се получава – няма работа.
По предложението няма други 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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с т. VІ. от Плана за
действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация, Общинският съвет приема Годишният доклад по Плана за действие
на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
Т.5 от дневния ред: Предложение за
приемане на Отчета на
изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата от общината под
формата на субсидия през 2013 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с начина на разпределение на
бюджета на читалищата – държавна дейност, определен на база единни разходни
стандарти и субсидирана численост на персонала, който е крайно недостатъчен за
нормалното функциониране на малките читалища. Средствата са достатъчни
единствено и се изразходват за заплати, осигурителни плащания, заплащане банкови
такси;
Г-н Богомил Станков благодари на присъстващите на заседанието
представители на читалищата, взели участие в Деня на хумора и сатирата на 1 април и
призова и останалите читалища за участие в следващо мероприятие;
Г-н Младен Младенов – общински съветник със задоволство отбеляза, че
малко са общините, които могат да се похвалят с такива читалищата – ремонтирани,
добре поддържани, с добра библиотечна база и развита художествена самодейност. В
момента тече ремонта на Читалище Чупрене и Читалище Горни Лом по проект на ТГС
България – Сърбия. С притеснение отбеляза, че все по-малко са посещенията в
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читалищата, като основна причина за това изтъкна многобройните телевизионни
канали, развитието на интернет мрежата, кафенетата, баровете.
Г-жа Венеция Рангеловска – представител на Читалище Чупрене- подчерта,
че за да съществуват и развиват своята дейност читалищата трябва да работят с децата
още от ранна възраст. Учениците от училището Чупрене имат желание за изява, но
срещат неразбиране от страна на училищното ръководство.
Г-жа Йорданка Здравковска – представител на Читалище Горни Лом
направи питане към кмета на общината, във връзка с подреждането на музейната
сбирка в Горни Лом.
На питането отговори г-н Костин – предстои разработване на два проекта
във тази връзка – за музейна сбирка Чупрене и Горни Лом и по такъв начин ще се реши
проблема.
По внесеното предложение няма други въпроси.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 334
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 ал.2 от ЗНЧ,
Общинският съвет приема Отчета за изразходваните бюджетни средства за 2013 год.,
предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия.
Т.6 от дневния ред: Предложение за приемане на Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет –
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
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Г-н Костин подчерта, че наредбата е разработена съгласно изискванията на
Закона за публичните финанси и регламентира начина на съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет.
По предложението 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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 335
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл.82, ал.1 от Закона за публичните
финанси Общинският съвет приема Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Т.7 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в Община Чупрене за 2014 год. – вносител г-н Ваньо Костин –
Кмет на Община 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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 336
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от
Закона за народните читалища Общинският съвет Община Чупрене
РЕШИ:
Приема Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Чупрене за 2014 г.
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Т.8 от дневния ред: Предложение за приемане на Общински план за
младежта в Община Чупрене за 2014 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с Общинския план за младежта за
2014 год., който е разработен добре, но лошото идва от там, че все по-малко млади хора
остават при нас, каза той. Отбеляза, че нашите младежи заминават на работа зад
граница и по този начин губим интелектуален потенциал, за който държавата е вложила
много средства за завършване на образованието им.
Младите хора приемат за занимание главно телевизията, интернет, кафенета
и въпреки това общината е изградила младежки клубове, две спортни площадки с
изкуствена трева и осветление, предстои изграждане на още три през тази година,
провеждат се спортни турнири и др. мероприятия, в които участват младежите.
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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 337
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 2014 г.

Т.9 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен план за развитие
на социалните услуги през 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
Г-н Костин запозна присъстващите с намерението на общинското
ръководство да разкрие три нови форми на социални услуги в общината през 2015 год.,
което ще доведе до разкриване на нови работни места.
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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 338
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона
за социално подпомагане и чл.36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане Общинският съвет Община Чупрене
РЕШИ:
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2015 г. в
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Чупрене.

Т.10 от дневния ред: Предложение за промяна на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Чупрене 2010 – 2015 год. – вносител г-н
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По внесеното предложение отношение взе г-жа Корнелия Антова – гл.
специалист „Социална политика” при ОбА Чупрене, която каза, че идеята на
общинското ръководство за 2015 год. е да разкрие съпътстваща услуга към
съществуващите социални институции на територията на общината. В Стратегията
съществува изграждането и, но като филиал на гр. Белоградчик, а ръководството на
общината се ангажира с разкриване на самостоятелна такава.
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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 339
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.19 ал.2 от Закона за социално
подпомагане Общинският съвет приема промените в Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Чупрене 2010 – 2015 год. част 3.2. Дейности
по Приоритетно направление 3: Социално включване на общности в неравностойно
положение и уязвими групи, както следва :
В част 3.2. Дейности по Приоритетно направление 3: Социално включване на
общности в неравностойно положение и уязвими групи
Конкретна цел цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на
хората с увреждания в семейна среда
Мярка 3.1.1. Развиване на ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания
в цялата територия на община Чупрене.
Мярка 3.1.1. се променя по следния начин:
Центърът за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ осигурява
необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи,
информация и консултации, както за децата, така и за пълнолетните хора с
увреждания. В рамките на общия капацитет от 20 места на планираното 1 ЦСРИ
за хора с увреждания, се предвиждат места за подкрепа на децата с увреждания и
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техните семейства и места за възрастни лица с увреждания. Освен това,
семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания ще получават
в ЦСРИ специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно,
психологическо, социално, юридическо). Постепенно ще се развият мобилни
услуги, които да обхванат хората с увреждания в цялата община и да осигурят
достъп до услуги в семейна среда за децата и хората с увреждания. Планираната
мобилност е двупосочна. Първо, услугата ще отиде при клиента, когато не се
изисква специално оборудване (например, рехабилитатор и психолог могат да
предоставят част от услугите на място при посещение по адреси в селата по
график); на място ще се предоставят консултации за семействата и обучения за
ползване на техническите помощни средства и др. Второ, чрез осигуряване на
специализиран транспорт клиентът може да бъде доведен до услугата в ЦСРИ.
Дейност 3.1.1.1. Развитие на мобилна услуга за обхващане на селата в община
Белоградчик и община Чупрене. ЦСРИ Белоградчик ще се изгради в тясно
сътрудничество и с методическата подкрепа на ЦСРИ Видин и фондация “Подкрепа за
реализация”, която е доставчик на услугата във Видин.
Дейност 3.1.1.1. се променя по следния начин:
Дейност 3.1.1.1. Разкриване на ЦСРИ на територията на община Чупрене за деца и
възрастни с увреждания, с предвиден капацитет 20. Основните услуги, които са
предвидени за предоставяне са консултиране на семейния кръг, организиране на
свободното време, отдих и развлечение, рехабилитации – двигателна,
логопедична, социална, психологически консултации; терапии и трудотерапии.
МОТИВИ:
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Чупрене
(2010 – 2015) е приета с Решение № 250 от проведеното на 26.06.2010 г. заседание на
Общински съвет (Протокол № 26).
Социалната политика на Община Чупрене е насочена за предоставяне на
качествени социални услуги за различни целеви групи, нуждаещи от социална закрила
и подкрепа. На територията на общината са разкрити и функционират 1 Защитено
жилище и 2 ЦНСТ, където са настанени 34 лица с трайни увреждания. Предстои
разкриване на още едно ЦНСТ в с.Върбово за лица с увреждания.
Необходимо е да се измени и допълни приетата Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Чупрене, като се предвидят нови социални
услуги за хора с увреждания. В Стратегията е предвидена възможност за извършване на
периодичен преглед и актуализиране.
ЦСРИ осигуряват за хората с увреждания необходимата медицинска и
социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации. Освен това,
семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания ще получават в
ЦСРИ специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно,
психологическо, социално, юридическо). Постепенно ще се развият мобилни услуги,
които да обхванат хората с увреждания в цялата област и да осигурят достъп до услуги
в семейна среда за децата и хората с увреждания, живеещи в малки изолирани населени
места. Планираната мобилност е двупосочна. Първо, услугата ще отиде при клиента,
когато не се изисква специално оборудване (например, рехабилитатор и психолог могат
да предоставят част от услугите на място при посещение по адреси в селата по график);
на място ще се предоставят консултации за семействата и обучения за ползване на
техническите помощни средства и др. Второ, чрез осигуряване на специализиран
транспорт клиентът може да бъде доведен до услугата в ЦСРИ.
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Като взех предвид необходимостта от създаване на допълнителни социални
услуги за хора с увреждания, предлагам следните изменения и допълнения в
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Чупрене (2010 –
2015)

Т.11 от дневния ред: Предложение за кандидатстване по ПРСР мярка 226 –
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Предложението е във връзка с превантивни дейности в общинските гори –
построяване на кула с апаратура за наблюдение на горските територии.
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 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
Предложението за решение, становището на комисията и взетото решение са
различни в частта за програмния период на ОП, поради това, че до момента Община
Чупрене още няма приет Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 год.

РЕШЕНИЕ № 340
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет одобрява
кандидатстването на Община Чупрене с проект „Устойчиво управление на горите и
опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горски пожари в
ранен стадий и мониторинг на околната среда в Община Чупрене” по мярка 226
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”от
„Програма за развитие на селските райони” и потвърждава, че проектът е заложен и
отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2006-2013 г на
Община Чупрене.
Т.12 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на
Общинската програма за опазване на околната среда за 2013 год. в Община Чупрене –
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Георги Груев – гл. специалист Екология при ОбА Чупрене запозна
присъстващите с изготвения отчет и разясни, че през 2014 год. предстои ограждане на
сметището на общината, за да не се разпилява сметта и изработване на контейнери от
мрежа за отпадъците от пластмаса.
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.
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Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 341
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал 5 от Закон за
опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закон за управление на отпадъците, Общински
съвет Чупрене приема „Отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната
среда - 2013 година“.

Т.13 от дневния ред: Предложение за разпределение на общинските
жилища по предназначение – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението за
разпределение на общинските жилища по предназначение.
Г-н Богомил Станков – председател на ОбС предложи един апартамент да
остане ведомствен, съгласно ЗОС.
С 11 гласа „ЗА” общинските съветници гласуваха това предложение, като
разпределението на общинските жилища е както следва:
За продажба – апартаменти №№ 1, 2, 3, 4, 5
Отдаване под наем – апартаменти №№ 6, 7, 8
Резервен – апартамент № 9
По предложението няма други 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, което е различно от взетото решение по време на
заседанието, поради гласуваното ново разпределение на общинските жилища по
предназначение.
Гласували 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” с направените поправки.

РЕШЕНИЕ № 342
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.42 ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.3,
ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилищен фонд, Общински съвет определя предназначението на общинските жилища,
както следва:
Жилищен блок № 2
- Жилища за отдаване под наем:
Апартамент № 6 – Втори етаж
№ 7 – Трети етаж
№ 8 - Трети етаж.
- Жилища за продажба:
Апартамент №№ 1, 2, 3 - Първи етаж
№№ 4, 5 - Втори етаж
-Жилища резервни:
Апартамент № 9 - Трети етаж

Т.14 от дневния ред: Предложения за отдаване под наем земеделски земи в
землище на с.Горни Лом – 1 – 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 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 343
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски
земи в Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на Горни
Лом - 1:
059015
060004
149011
258021
258026
259013
259014
259015
259032
259033

ЦЕРАК .............
ЦЕРАК .............
ГАНИЧОВ ЛУК .......
ЛЕВИЛО ............
ЛЕВИЛО ............
СЛАНОВИЩЕ .........
СЛАНОВИЩЕ .........
СЛАНОВИЩЕ .........
СЛАНОВИЩЕ .........
СЛАНОВИЩЕ .........

ЛИВАДИ
ПАСИЩА, МЕРИ

Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .

X
X
VIII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

0,490
1,999
1,665
0,201
4,587
2,000
2,200
1,600
2,400
1,000
18,142

8.942 дка.
9,200 дка.

Срок за ползване 5 /пет/ години.
Начална тръжна цена за една година - 70 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.15 от дневния ред: Предложения за отдаване под наем земеделски земи в
землище на с.Горни Лом – 2 – 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 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 344
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски
земи в Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на Горни
Лом - 2:
000166
000167
000168
036025
036043
036050
036051
037052
038012
038016
040001
040002
040003
283006
285001
285002
285003
285004

РЕКА ..............
РЕКА ..............
РЕКА ..............
РЕКА ..............
РЕКА ..............
РЕКА ..............
РЕКА ..............
ДЗЕБРИШКИ ТРАП ....
СЛОГ ..............
СЛОГ ..............
СЛОГ ..............
СЛОГ ..............
СЛОГ ..............
ГОЛИЧКИ РЪТ .......
ГОЛИЧКИ РЪТ .......
ГОЛИЧКИ РЪТ .......
ГОЛИЧКИ РЪТ .......
ГОЛИЧКИ РЪТ .......

НИВИ
ЛИВАДИ
ПАСИЩА, МЕРИ

Нива .........
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Ливада .......
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VI
VI
VI
VI
IX
IX
IX
IX
IX

2,850
5,072
2,865
3,691
5,057
1,281
5,496
0,947
0,780
5,876
3,001
2,500
2,500
7,489
2,632
2,743
4,901
6,285

2,850 дка.
32,280 дка.
30,836 дка.

Срок за ползване 5 /пет/ години.
Начална тръжна цена за една година – 260,00 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.
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Т.16 от дневния ред: Предложения за отдаване под наем земеделски земи в
землище на с.Долни Лом – 1 – 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 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 345
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски
земи в Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на Долни
Лом - 1:
14011
29013
33082
38004
38014
67005
68005
68013
69004
69015
69016
69017
69019
69021

ЛЕШИЕ .............
ШИРОКИ РЪТ ........
ШИРОКИ РЪТ ........
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........

Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......

VI
IX
IX
IX
IX
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

9,059
1,966
2,601
7,460
1,400
8,333
1,999
3,950
2,734
1,717
2,101
3,862
4,212
3,846
17

91026
91045
115024
115027
115069
157002
158005
226007
226009

ВИНОВ РЪТ .........
ВИНОВ РЪТ .........
ЦИГАНСКИ ДОЛ ......
ЦИГАНСКИ ДОЛ ......
ЦИГАНСКИ ДОЛ ......
ЛОМСКА РЕКА .......
ЛОМСКА РЕКА .......
ТИЧИ РЪТ ..........
ТИЧИ РЪТ ..........

ЛИВАДИ
ПАСИЩА, МЕРИ

Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Пасище, мера .
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......

VI
VI
V
V
V
IX
IX
VI
VI

2,500
1,567
1,996
2,000
1,000
2,645
2,188
2,200
6,774
78,110

75.465 дка
2.645 дка.

.

Срок за ползване 5 /пет/ години.
Начална тръжна цена за една година - 330,00 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.17 от дневния ред: Предложения за отдаване под наем земеделски земи в
землище на с.Долни Лом – 2 – 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 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 346
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски
земи в Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на Долни
Лом - 2:
084001
084002
084010
084012
139002
201013
201033
201034
201043
201044
201045
201054
202006
202009
202029
202087
202089
207011
207015
207049
207055
207057
207060
219001
247004

РЪЖИЩЕ ............
РЪЖИЩЕ ............
РЪЖИЩЕ ............
РЪЖИЩЕ ............
ДРЕНЯК ............
ЦУЦИНСКИ РЪТ ......
ЦУЦИНСКИ РЪТ ......
ЦУЦИНСКИ РЪТ ......
ЦУЦИНСКИ РЪТ ......
ЦУЦИНСКИ РЪТ ......
ЦУЦИНСКИ РЪТ ......
ЦУЦИНСКИ РЪТ ......
ДЗЕБРИШКИ ТРАП ....
ДЗЕБРИШКИ ТРАП ....
ДЗЕБРИШКИ ТРАП ....
ДЗЕБРИШКИ ТРАП ....
ДЗЕБРИШКИ ТРАП ....
ДВЕ КРУШКИ ........
ДВЕ КРУШКИ ........
ДВЕ КРУШКИ ........
ДВЕ КРУШКИ ........
ДВЕ КРУШКИ ........
ДВЕ КРУШКИ ........
ДВЕ КРУШКИ ........
ДЖАДЖИНА ПАДИНА ...

НИВИ
ЛИВАДИ
ПАСИЩА, МЕРИ

Нива.......
Нива .........
Храсти .......
Нива .........
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Пасище, мера .
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Пасище, мера .

12,655 дка.
19,216 дка.
42,643 дка

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI

1,570
9,866
1,207
1,219
10,124
1,000
1,000
3,000
3,999
4,000
4,319
8,044
1,000
1,999
0,601
2,000
3,000
1,000
1,300
2,484
0,653
0,961
2,526
4,176
3,466
74,514

.

Срок за ползване 5 /пет/ години.
Начална тръжна цена за една година - 340,00 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.
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Т.18 от дневния ред: Предложения за отдаване под наем земеделски земи в
землище 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 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл.21 т.8 от Закона ма местното самоуправление и местната
администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски земи в Община
Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на Търговище:

013008
013011
013013
014006
014009
014017
014018
014019
014020
014021
014022
014023
014024
014025
014026
014030
014032

ДЕЛ ...............
ДЕЛ ...............
ДЕЛ ...............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............

Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

3,510
2,000
6,283
0,997
0,908
0,533
0,530
0,275
0,274
0,348
0,355
0,665
0,290
0,219
0,665
0,833
2,834
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015002
015003
015007
015008
015009
040008
040012
040018
040031
040032
040033
040037
043014
043015
043016
043017
043026
053004
ЛИВАДИ
НИВИ

БЕЛИНА ЛУКА .......
БЕЛИНА ЛУКА .......
БЕЛИНА ЛУКА .......
БЕЛИНА ЛУКА .......
БЕЛИНА ЛУКА .......
ДЕДИН ДОЛ .........
ДЕДИН ДОЛ .........
ДЕДИН ДОЛ .........
ДЕДИН ДОЛ .........
ДЕДИН ДОЛ .........
ДЕДИН ДОЛ .........
ДЕДИН ДОЛ .........
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............
СПРУД .............

Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Ливада .......

47.460 дка.
44,977 дка.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

2,181
3,925
4,931
4,542
2,088
2,560
16,262
2,041
4,398
2,549
4,500
3,500
0,591
0,458
3,029
0,972
0,741
11,650
92.437
.

Срок за ползване 5 /пет/ години.
Начална тръжна цена за една година – 640,00 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.19 от дневния ред: Предложения за отдаване под наем земеделски земи в
землище на с.Чупрене и 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 11 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски
земи в Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на:

008003
008010
008014
017040
019015
019022
030006
030009
030011
039020
039022
041001
041008
041012
041018
065001
065003
065009
065010
065011
065017
065018
065024
065027
065040
065045
091003
115020

ЗЕМЛИЩЕ ЧУПРЕНЕ
ПОСТРАН - Р.Г. ....
Използв. ливада
ПОСТРАН - Р.Г. ....
Използв. ливада
ПОСТРАН - Р.Г. ....
Използв. ливада
БАРБАТОВЕЦ ........
Нива .........
БАРБАТОВЕЦ/БУК.ДОЛ Нива .........
БАРБАТОВЕЦ/БУК.ДОЛ Нива .........
МАЛЕНКОВИЦА .......
Нива .........
МАЛЕНКОВИЦА .......
Нива .........
МАЛЕНКОВИЦА .......
Нива .........
БАРА ..............
Ливада .......
БАРА ..............
Ливада .......
МАРКОВСКИ РЪТ .....
Пасище, мера .
МАРКОВСКИ РЪТ .....
Нива .........
МАРКОВСКИ РЪТ .....
Нива .........
МАРКОВСКИ РЪТ .....
Нива .........
КОМАТНИ ДОЛ ......
Пасище, мера .
КОМАТНИ ДОЛ ......
Нива .........
КОМАТНИ ДОЛ ......
Ливада .......
КОМАТНИ ДОЛ ......
Ливада .......
КОМАТНИ ДОЛ ......
Нива .........
КОМАТНИ ДОЛ ......
Нива .........
КОМАТНИ ДОЛ ......
Ливада .......
КОМАТНИ ДОЛ ......
Нива .........
КОМАТНИ ДОЛ ......
Нива .........
КОМАТНИ ДОЛ ......
Пасище, мера .
КОМАТНИ ДОЛ ......
Ливада .......
ГОЛЕМИ ПРОГОРЕЛЕЦ Пасище, мера .
ТЕШИЛОВ СТРАН .....
Нива .........

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VI
X

115029

ТЕШИЛОВ СТРАН .....

X

Ливада .......

2,295
2,589
2,349
1,146
1,041
1,697
1,338
2,996
2,216
1,002
1,204
3,235
8,333
2,733
7,119
79,228
4,889
2,755
6,091
2,006
8,019
3,144
1,005
4,522
3,825
4,001
25,490
2,370
1,095
189.735

ЗЕМЛИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ
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015011
077004
079006
109023
110007
154028
155001
155009
156001
157001

БЕЛИНА ЛУКА .......
ПРЪШЛЯК ...........
ПРЕЛОГ ............
ДЕШКОВЕЦ ..........
ДЕШКОВЕЦ ..........
ВИСОКА СТРАН ......
ВИСОКА СТРАН ......
ВИСОКА СТРАН ......
ВИСОКА СТРАН ......
ВИСОКА СТРАН ......

Ливада .......
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .

V
IV
IV
V
V
IX
IX
IX
IX
IX

3,926
7,006
3,222
1,361
2,322
5,463
9,744
5,662
6,276
4,669
49,651

ЛИВАДИ
30.451 дка.
ПАСИЩА, МЕРИ
143,594 дка.
НИВИ
65.341 дка.
Срок за ползване 5 /пет/ години.
Начална тръжна цена за една година - 1210 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.20 от дневния ред: Предложение за продажба на общинско жилище –
ап.1 от бл.2 в 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-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.47 ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, , чл.44 и
чл.46 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилищен фонд, Общинският съвет:
1. Разрешава да се продаде частна общинска собственост – Апартамент №1
/едно/ от Триетажен панелен жилищен блок-9 /девет/ апартамента-Блок №2 /две/ с
площ от 65,70 /шестдесет и пет цяло и седемдесет стотни/кв.м., Мазе № 1 /едно/ с площ
от 7,30 /седем цяло и тридесет стотни/ кв.м. и 11,70 /единадесет цяло и седемдесет
стотни/ % /28,65/ двадесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни/кв.м./ от общите части,
находящ се в УПИ ІІ /две/, с планоснимачен № 349 /триста четиридесет и девет/,
квартал 69 /шестдесет и девет/, по регулационния план на с.Чупрене, актуван с АОС
475, за сумата от 7200 лв. с ДДС на Радостина Александрова Ранчинска, ЕГН
5801165810.
2.Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши продажбата.

Т.21 от дневния ред: Предложение за продажба на общинско жилище –
ап.2 от бл.2 в 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-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника. С цел предотвратяване конфликт на интереси,
общински съветник Антонина Алексиева Георгиева не участва в гласуването, тъй като
е заинтересована от решението :
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

НЕ
ГЛАСУВА
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 350
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.47 ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.44 и
чл.46 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилищен фонд, Общинският съвет:
1.Разрешава да се продаде частна общинска собственост – Апартамент №2
/две/ от Триетажен панелен жилищен блок-9 /девет/ апартамента-Блок №2 /две/ с площ
от 54,70 /петдесет и четири цяло и седемдесет стотни/кв.м., Мазе № 9 /девет/ с площ от
11,76 /единадесет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м. и 9,70 /девет цяло и
седемдесет/ % /23,85/ двадесет и три цяло и осемдесет и пет стотни/кв.м./ от общите
части, находящ се в УПИ ІІ /две/, с планоснимачен № 349 /триста четиридесет и девет/,
квартал 69 /шестдесет и девет/, по регулационния план на с.Чупрене, актуван с АОС
476, за сумата от 6400 лв. с ДДС на Антонина Алексиева Георгиева, ЕГН 6102231718, с
адрес с.Чупрене, обл.Видин.
2.Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши продажбата..

Т.22 от дневния ред: Предложение за продажба на общинско жилище –
ап.3 от бл.2 в 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-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 351
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.47 ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.44 и
чл.46 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилищен фонд, Общинският съвет:
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1.Разрешава да се продаде частна общинска собственост – Апартамент №3
/три/ от Триетажен панелен жилищен блок-9 /девет/ апартамента-Блок №2 /две/ с площ
от 67,27 /шестдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м., Мазе № 6 /шест/ с
площ от 6,63 /шест цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., 11,90 /единадесет цяло и
деветдесет стотни/ % /29,33 /двадесет и девет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м./ от
общите части находящ се в УПИ ІІ /две/, квартал 69 /шестдесет и девет/., по
регулационния план на с.Чупрене, актуван с АОС 483, за сумата от 8500 лв. с ДДС на
Цецко Димитров Цветанов, ЕГН 5907181807, с адрес с.Чупрене, обл.Видин.
2.Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши продажбата.

Т.23 от дневния ред: Предложение за продажба на общинско жилище –
ап.4 от бл.2 в 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-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Георги Викторов Георгиев
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
0 гласа „ПРОТИВ”
РЕШЕНИЕ № 352
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.47 ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, , чл.44 и
чл.46 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилищен фонд, Общинския съвет:
1.Разрешава да се продаде частна общинска собственост - Апартамент № 4
/четири/ от Триетажен панелен жилищен блок-9 /девет/ апартамента-Блок №2 /две/ с
площ от 65,70 /шестдесет и пет цяло и седемдесет стотни/кв.м., Мазе № 3 /три/ с площ
от 5,22 /пет цяло и двадесет и две стотни/ кв.м. и 11,70 /единадесет цяло и седемдесет
стотни/ % /28,65/ двадесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни/кв.м./ от общите части,
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находящ се в УПИ ІІ /две/, с планоснимачен № 349 /триста четиридесет и девет/,
квартал 69 /шестдесет и девет/, по регулационния план на с.Чупрене, актуван с АОС
477, за сумата от 7200 лв. с ДДС на Райна Милкова Горанова, ЕГН 5603123231.
2.Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши продажбата.
Т.24 от дневния ред: Предложение за продажба на общинско жилище –
ап.5 от бл.2 в 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-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.47 ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.44 и
чл.46 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилищен фонд, Общинския съвет:
1. Разрешава да се продаде частна общинска собственост – Апартамент №5
/пет/ от Триетажен панелен жилищен блок-9 /девет/ апартамента-Блок №2 /две/ с площ
от 54,70 /петдесет и четири цяло и седемдесет стотни/ кв.м., Мазе № 5 /пет/ с площ от
4,94 /четири цяло и деветдесет и четири стотни/ кв.м. и 9,70 /девет цяло и седемдесет
стотни/ % /23,85/ двадесет и три цяло и осемдесет и пет стотни/кв.м./ от общите части,
находящ се в УПИ ІІ /две/, с планоснимачен № 349 /триста четиридесет и девет/,
квартал 69 /шестдесет и девет/, по регулационния план на с.Чупрене, актуван с АОС
478, за сумата от 6400 лв. с ДДС на Любчо Кирилов Ценов, ЕГН 6011131723.
2.Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши продажбата.
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Т.25 от дневния ред: Предложение за откриване процедура за продажба на
земеделски земи в землището на с.Долни Лом – ПИ № 193002 и ПИ № 046009 –
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 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 354
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 № 193002 /сто деветдесет и три хиляди и две/, представляващ - Ливада –
осма категория в землището на село Долни Лом, местност „Река” с площ на имота от
1,126 дка. /един декар и сто двадесет и шест кв.м./, актуван с АОС 487 с начална
тръжна цена 210 – лв.
ПИ № 046009 /четиридесет и шест хиляди и девет/, представляващ - Дере – осма
категория в землището на село Долни Лом, местност „Река” с площ на имота от 9,203
дка. /девет декара и двеста и три кв.м./, актуван с АОС 488 с начална тръжна цена
1570 – лв.
Обща начална тръжна цена 1780 – 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.
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Т.26 от дневния ред: Предложения за отдаване под наем земеделски земи в
землище на с. Долни Лом – 3 – 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 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 355
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски
земи в Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на Долни
Лом 3:
232 ЦУЦИНСКИ РЪТ ......
Храсти .......
VI
0,588
20016 МОНИНА ЛИВАДА .....
Нива .........
VIII
3,079
42008 РЕКА ..............
Нива .........
VIII
0,600
48011 ПЕТОВИЧКА РЕКА ....
Ливада .......
VIII
4,575
48017 ПЕТОВИЧКА РЕКА ....
Ливада .......
VIII
1,694
48019 ПЕТОВИЧКА РЕКА ....
Ливада .......
VIII
3,072
48020 ПЕТОВИЧКА РЕКА ....
Храсти .......
VIII
1,290
48021 ПЕТОВИЧКА РЕКА ....
Ливада .......
VIII
3,178
48024 ПЕТОВИЧКА РЕКА ....
Ливада .......
VIII
2,553
48026 ПЕТОВИЧКА РЕКА ....
Ливада .......
VIII
2,397
51011 СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
Храсти .......
VIII
1,290
51012 СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
Нива .........
VIII
2,642
51015 СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
Нива .........
VIII
0,966
51017 СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
Нива .........
VIII
4,865
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51018
51022
51025
51031
51038
65005
70022
116008
116023
117011
120002
120006
120011
120014
133001
133002
133005
140056
203034
203045
204021
204025
204026
214003
214007
214009
215003
215007
232008
232016
232028
232033
232035
232066
234001
234004
235002
235024
45008
83001
83002
208003

СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
СРЕДНО СЕЛИЩЕ .....
ПЕТОВИЧКА РЕКА ....
ЧЕРНА БАРА ........
РОГ ...............
ОРНИЦА ............
РОГ ...............
СУХО ПОЛЕ .........
СУХО ПОЛЕ .........
СУХО ПОЛЕ .........
СУХО ПОЛЕ .........
ДЖАДЖИНА ПАДИНА ...
ДЖАДЖИНА ПАДИНА ...
ДЖАДЖИНА ПАДИНА ...
ШИРОКА ПАДИНА .....
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
ДЖАДЖИНА ПАДИНА ...
ДЖАДЖИНА ПАДИНА ...
ДЖАДЖИНА ПАДИНА ...
РОГ ...............
РОГ ...............
КИТКА .............
КИТКА .............
КИТКА .............
КИТКА .............
КИТКА .............
КИТКА .............
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
ЛОЗАНСКИ РЪТ ......
КИТКА .............
КИТКА .............
РЕКА ..............
РЪЖИЩЕ ............
РЪЖИЩЕ ............
РЕКА ..............

ЛИВАДИ
ПАСИЩА, МЕРИ
НИВИ

Нива .........
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Нива .........
Нива .........
Ливада .......
Пасище, мера .
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Пасище, мера .
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Пасище, мера .
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Нива .........
Ливада .......
Ливада .......
Нива .........

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VI
VI
VII
IX
IX
IX
IX
IX
VII
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
VIII
VIII
VIII
VIII

4,491
3,036
6,108
4,752
0,960
1,630
5,115
0,491
2,813
0,971
2,393
0,538
0,457
1,546
2,740
3,539
3,736
3,500
0,856
0,700
0,946
1,242
2,998
5,999
7,000
2,001
0,499
1,919
1,200
5,042
0,714
1,101
1,900
0,900
0,442
0,912
1,200
1,500
2,345
4,428
4,370
0,569
132.388

88.716
11.465
32,207
30

Срок за ползване 5 /пет/ години.
Начална тръжна цена за една година – 720,00 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.27 от дневния ред: Предложения за отдаване под наем земеделски земи в
землище на с.Търговище и 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-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 356
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и
местната администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски
земи в Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване в землището на
-село Търговище:
056028
056044

БАРБАТОВЕЦ ........
БАРБАТОВЕЦ ........

Пасище, мера .
Пасище, мера .

X
X

0,926
1,209
2.135 дка.

039004

-село Чупрене
БАРА ..............

Ливада .......

VII

5,029
31

115008
115013
115022
008001
008002
009092
031033
035018
035026
035068
035074
035075
035076
035077
035078
035092
035120
035121
035123
035126
035127
035137
036057
036060
037017
052021
052022
052024
052027
052028
052029
052032
052084
052096
052106
052108
052110
052112
057029
058010
058012
079002
084032
084033
084034
084036

ТЕШИЛОВ СТРАН .....
ТЕШИЛОВ СТРАН .....
ТЕШИЛОВ СТРАН .....
ПОСТРАН - Р.Г. ....
ПОСТРАН - Р.Г. ....
ЛОЗЯТА - Р.Г. .....
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
МАЛА РАВНА - Р.ГР.
МАЛА РАВНА - Р.ГР.
МАЛА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РАВНА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
ГОЛЕМА РЕКА - Р.ГР.
МАНАСТИРСКА РЕКА-Р.Г
Р.МАНАСТИРКА - Р.ГР.
Р.МАНАСТИРКА - Р.ГР.
Р.МАНАСТИРКА - Р.ГР.
Р.МАНАСТИРКА - Р.ГР.

Нива .........
Нива .........
Нива .........
Използв. ливада
Използв. ливада
Пасище, мера .
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Използв. ливада
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Ливада .......
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Зеленч.култура
Използв. ливада
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......
Използв. ливада
Използв. ливада
Използв. ливада
Използв. ливада
Използв. ливада
Използв. ливада
Използв. ливада
Използв. ливада
Пасище, мера .
Използв. ливада
Ливада .......
Използв. ливада
Използв. ливада
Нива .........
Използв. ливада
Използв. ливада
Нива .........
Пасище с Храсти
Ливада .......
Ливада .......
Ливада .......

X
X
X
VI
VI
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
X
IV
IV
IV
IV

3,991
2,961
1,121
0,817
1,784
9,606
2,105
1,047
0,660
2,645
0,488
0,338
0,754
0,498
0,627
3,668
0,555
1,327
0,572
0,624
1,532
10,674
3,482
2,057
1,496
0,820
3,154
7,894
1,367
1,349
1,020
1,269
4,104
5,368
8,219
8,205
1,799
3,265
4,786
4,251
1,358
8,413
9,954
0,974
1,888
8,061
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087024
087056
093012
102010
102072
111021
111026
213009
213032
213037
400023

КАРАПАНДЖИН ЯМИ РЪТ
КАРАПАНДЖИН ЯМИ РЪТ
ТРЕЩЕНИЦА .........
ГОЛЕМА РЕКА .......
ГОЛЕМА РЕКА .......
ТЪНКА ПАДИНА ......
ТЪНКА ПАДИНА ......
ПУНЧИЧОВ РЪТ ......
ПУНЧИЧОВ РЪТ ......
ПУНЧИЧОВ РЪТ ......
ГОЛЕМА РЕКА/ЦЕР ...

Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Нива .........
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Затревена нива
Затревена нива
Затревена нива
Пасище, мера .

ПАСИЩА, МЕРИ - 35,569 дка.
НИВИ
- 44,880 дка.
ЛИВАДИ
-125,026 дка.

X
X
X
VI
VI
X
X
VIII
VIII
VIII
X

4,991
1,598
2,298
1,986
1,608
1,720
4,606
7,310
2,321
24,746
2,000
203,160 дка

.

Срок за ползване 5 /пет/ години.
Начална тръжна цена за една година – 1060,00 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.28 от дневния ред: Разни
Г-н Богомил Станков:
-отправи покана към общинските съветници за участие в инициативата „Да
изчистим България за един ден”;
-запозна присъстващите с писмо – анализ на Областен управител Видин №
2803/1135 от 12.03.2014 год., относно прозрачност и граждански контрол върху
работата на общинските съвети на общините от Област Видин, конкретно за Община
Чупрене, на което ще се отговори писмено за предприетите действия;
- питания от общински съветници на основание чл.33 ал.1 от ЗМСМА, във
връзка с работата на служителите от Общинската администрация по проекти на ОП и
ежедневните пътувания на служителите от други населени места до общинския център.
На основание чл.33 ал.1 т.4 от ЗМСМА г-н Кмета на общината ще отговори писмено на
следващото заседание.
Г-н Ваньо Костин информира:
- за провеждане на оперативка с кметовете от общината и представители на
читалищата, във връзка с подготовката на Торлашкия фолклорен събор;
-определяне на дати за провеждане на традиционните събори по села.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 13.00 ч.

ПРОТОКОЛЧИК
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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