ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
П Р О Т О К О Л
№ 27
Днес 05.08.2014 год. от 09.40 часа в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства Младен
Любенов Младенов.
На заседанието присъстваха Кмет на с.Горни Лом, Кметски наместници на
селата Долни Лом, Репляна, Търговище, Средогрив 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 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за
предоставяне на временен безлихвен заем от
набирателната сметка за бюджета на общината
2.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи
за 2014 год.
3.Предложение за одобряване на задание за Общ устройствен план на
Община Чупрене
4. Предложение за промяна на начина на трайно ползване на земеделски
земи, находящи се в землището на с.Долни Лом и с.Горни Лом
5.Предложение за замяна на 5280,746 дка общинска земя за съответните
декари държавна земя, във връзка с изграждане на Туристическа и ски зона „Миджур”
6.Предложение за замяна на 5409,05 дка общинска гора за съответните
декари държавна гора, във връзка с изграждане на Туристическа и ски зона „Миджур”
7.Предложение за отмяна на Решение № 351, взето с Протокол № 25 от
02.04.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене, като нецелесъобразно
8. Предложение за отмяна на Решение № 349, взето с Протокол № 25 от
02.04.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене, като нецелесъобразно
9. Предложение за разпределение на общинските жилища по
предназначение
10. Предложение за продажба на общинско жилище – ап.1 от бл.2 в
с.Чупрене
11.Предложение за одобряване на ползване на стояща маса дървесина от
общински горски фонд
12. Предложение за определяне на отдел от ОГФ за отдаване за ползване
чрез търг
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13.Предложение за продажба на общински имоти, находящи се в земището
на с.Горни Лом
14.Предложение за продажба на общински имоти, находящи се в земището
на с.Чупрене
15. Разни

Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за предоставяне на временен безлихвен
заем от набирателната сметка за бюджета на общината – вносител г-н Ваньо Костин –
Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин обясни на общинските съветници, че временния заем е за
разплащане на неотложни разходи, възникнали в процеса на работа на общината и ще
бъдат възстановени до 25.12. т.г.
Няма въпроси.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 373
1.На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общинският съвет разрешава да
бъде предоставен временен безлихвен заем за бюджета на Община Чупрене в размер на
30 000 лв. / Тридесет хиляди лева/, от набирателната сметка на общината, за
извършване на неотложни разплащания, възстановими до 25.12.2014 год.
2.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение.
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Т.2 от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък за
капиталови разходи за 2014 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене.
Актуализацията на капиталовите разходи е необходима, поради възникнали
неотложни работи по основните ремонти на посочените обекти, заяви г-н Костин.
Няма въпроси.
Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 374
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 ал.3 от Закона
за публичните финанси, Общинският съвет одобрява актуализирането на обектите от
поименния списък за капиталови разходи за 2014 год. на Община Чупрене, както
следва:
ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ

Годишна
задача

ФИНАНСИРАНЕ
Субсидия ЦБ
става
Разлика

било

Собствени
става

Разлик

0

12450

+12450

20000

7550

-12450

било

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

І.Общи държавни служби
1.ОР сграда ОбА Чупрене
2.Изработване на ТУП за
Туристическа и ски зона “Миджур”
3.ОР сграда Кметство Върбово
4.Изработване задание за Общ
устройствен план на Община
Чупрене

25000

50000

25000

-25000

25000

0

25000

+25000

17450

5000

5000

0

7550
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Т.3 от дневния ред: Предложение за одобряване на задание за Общ
устройствен план на Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
По внесеното предложение няма дебати
Председателя на комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете
становище с предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 375
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ, Общинският
съвет приема заданието за Общ устройствен план на Община Чупрене, включващо
опорен план и разрешава изработването на нов Общ устройствен план на Община
Чупрене, като възлага на Кмета на Общината да проведе процедурата.
Т.4 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно ползване
на земеделски земи, находящи се в землището на с.Долни Лом и с.Горни Лом –
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 376
На основание чл21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.45и ал.1 от Правилник за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският
съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на:
1. ПИ 207007 – пасище,мера от 4,491 дка.в землището на с.Горни Лом за
други земеделски нужди, като ливада;
2. ПИ 030008 – пасище,мера от 4,485 дка.в землището на с.Долни Лом за
други земеделски нужди, като ливада;
3. ПИ 030009 – пасище,мера от 15,674 дка.в землището на с.Долни Лом за
други земеделски нужди, като ливада;
4. ПИ 036017 – пасище,мера от 9,485 дка.в землището на с.Долни Лом за
други земеделски нужди, като ливада;
5. ПИ 036025 – пасище,мера от 2,000 дка.в землището на с.Долни Лом за
други земеделски нужди, като ливада.
Т.5 от дневния ред: Предложение за замяна на 5280,746 дка общинска земя
за съответните декари държавна земя, във връзка с изграждане на Туристическа и ски
зона „Миджур” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Предложението по т.5 и т.6 от дневния ред е за принципно решение за
замяна на общински земи и гори с равностойностни такива държавни, във връзка с
изграждане на „Туристическа и ски зона Миджур”, като в тази връзка ще последват
нови предложения за решения със съответните номера на скици на имоти и отдели,
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 10 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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 377
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет разрешава да се
започни процедура за замяна на 5280,746 дка общинска земя за съответните
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равностойности декари държавна земя, за изграждане на „Туристическа и ски зона
Миджур”- община Чупрене, като възлага на Кмета на Общината да внесе искане до
Министъра на земеделието и храните за отпочване процедурата по замяната.

Т.6 от дневния ред: Предложение за замяна на 5409,05 дка общинска гора
за съответните декари държавна гора, във връзка с изграждане на Туристическа и ски
зона „Миджур” – 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:
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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет разрешава да се
започне процедура за замяна на 5409,05 дка общинска гора за съответните
равностойностни декари държавна гора, за изграждане на „Туристическа и ски зона
Миджур”- община Чупрене, като възлага на Кмета на Общината да внесе искане до
Министъра на земеделието и храните за отпочване процедурата по замяната.

Т.7 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 351, взето с
Протокол № 25 от 02.04.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене, като
нецелесъобразно – 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.
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Гласували 10 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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 379
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет отменя решение № 351, взето с протокол
№ 25 от 02.04.2014 г.за продажба на 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, като
нецелесъобразно.
Т.8 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 349, взето с
Протокол № 25 от 02.04.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене, като
нецелесъобразно – 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:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков
Георги Викторов Георгиев
Георги Любенов Георгиев
Мария Цецкова Тодорова

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

„ЗА”
„ЗА”
ОТСЪСТВА
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 380
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет отменя решение № 349, взето с протокол
№ 25 от 02.04.2014 г.за продажба на 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, като нецелесъобразно.

Т.9 от дневния ред: Предложение за разпределение на общинските жилища
по предназначение – 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:
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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 381
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.42 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.3 от
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд,
Общинският съвет променя предназначението на общинско жилище, както следва:
Жилищен блок № 2
Апартамент № 7 на трети етаж – в жилище за продажба.
Т.10 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 10 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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 382
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 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 Цецко Димитров
Цветанов, ЕГН 5907181807, с адрес с.Чупрене, обл.Видин.
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Т.11 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на стояща
маса дървесина от общински горски фонд – 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:
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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с Наредба за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
Общинският съвет одобрява ползването в размер на 1028 м3 стояща маса дървесина от
ОГТ, като включи в КЛФ за 2014г. отдели 88 „з” – 304 м3 и 88 „к” – 724 м3.

Т.12 от дневния ред: Предложение за определяне на отдел от ОГФ за
отдаване за ползване чрез търг – 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:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
Богомил Данчов Станков

„ЗА”
„ЗА”
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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”
ОТСЪСТВА
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 384
1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1 от
ЗГ Об Съвет определя тарифите на корен за добив на прогнозно количество дървесина
по отдели, както следва:
Отдел 88 „к”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
484 м3
60 лв.
ОЗМ
143 м3
35 лв.
Средна
3 м3
33 лв.
Дребна
9 м3
33 лв.
Дърва/пл.м3/
42 м3
32 лв.
Цените са без ДДС.

Средна
Дърва

Средна
Дърва

Отдел 88”з” –с.Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
8 м3
33 лв.
128 м3
32 лв.
дървесен вид: явор
количество
лв/м3
2 м3
33 лв.
23 м3
32 лв.

дървесен вид: смърч
количество
лв/м3
Трупи над 30см
41 м3
Трупи 18-29см
28 м3
Тънки трупи
15 м3
15-17см
Средна
22 м3
Дребна
5 м3
Дърва
8 м3

60 лв.
50 лв.
40 лв.
18 лв.
18 лв.
18 лв.

Цените са без ДДС.
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2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ Об
съвет определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен за
прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва:
Отдел 88 „к” - 35 785 лв.
Отдел 88 „з” - 10 252лв.
Цените са без ДДС.
3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ .
4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.

Т.13 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти,
находящи се в земището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 385
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 № 072017 /седемдесет и две хиляди и седемнадесет/, представляващ –
Ливада – десета категория в землището на село Горни Лом, местност „Крушак” с площ
на имота от 0,401 дка. /четиристотин и един кв.м./, актуван с АОС 504, с начална
тръжна цена 80 лв.
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ПИ № 072018 /седемдесет и две хиляди и осемнадесет/, представляващ –
Ливада – десета категория в землището на село Горни Лом, местност „Крушак” с площ
на имота от 3,638 дка. /три декара и шестстотин кв.м./, актуван с АОС 505, с начална
тръжна цена 720 лв.
ПИ № 072019 /седемдесет и две хиляди и деветнадесет/, представляващ –
Ливада – десета категория в землището на село Горни Лом, местност „Крушак” с площ
на имота от 0,480 дка. /четиристотин и осемдесет кв.м./, актуван с АОС 506, с начална
тръжна цена 100 лв.
Обща начална тръжна цена 900 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.14 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти,
находящи се в земището на с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 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
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
ОТСЪСТВА
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 386
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 № 047046 /четиридесет и седем хиляди и четиридесет и шест/,
представляващ – Нива – четвърта категория в землището на село Чупрене, местност
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„Подливадник” с площ на имота от 8,024 дка. /осем декара и двадесет и четири кв.м./.,
актуван с АОС 501, с начална тръжна цена 4320 лв.
ПИ № 048065 /четиридесет и осем хиляди и шестдесет и пет/, представляващ
– Нива – четвърта категория в землището на село Чупрене, местност „Подливадник” с
площ на имота от 2,485 дка. /два декара четиристотин осемдесет пет кв.м./., актуван с
АОС 502, с начална тръжна цена 1300 лв.
ПИ № 010053 /десет хиляди и петдесет и три/, представляващ – Нива – пета
категория в землището на село Чупрене, местност „Бербатовец-Р.Г.” с площ на имота
от 0,453 дка. /четиристотин петдесет три кв.м./, актуван с АОС 503, с начална тръжна
цена 170 лв.
Обща начална тръжна цена 5790 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: Разни
Г-н Богомил Станков:
-прочете благодарствено писмо за добро сътрудничество от Областен
управител на област Видин г-н Кръстьо Спасов;
- постъпила молба за парична помощ от г-жа Венета Пенина от с.Долни
Лом;
- прикани общинските съветници за участие в Празника на Балкана в
с.Чупрене.
Г-н Ваньо Костин:
- информира общинските съветници за предстоящето асфалтиране на
третокласен път Орля – Чупрене;
-коментира придобиване на общинско имущество в селата Средогрив, Горни
Лом и Чупрене и придобиване на нов верижен багер за почистване на речни корита,
направа на пътища и т.н.
-г-н Георги Викторов – постави въпрос, свързан с транспортната схема на
общината;
- г-н Красимир Кирилов – кметски наместник на с.Средогрив – необходимо
е да се закупи помещението на първия етаж на Търговската сграда на селото за направа
на Младежки клуб;
-г-н Яни Милчин – кметски наместник на с.Търговище постави въпроса за
дейността на казаните на Потребителна кооперация Чупрене.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.30 ч.

ПРОТОКОЛЧИК
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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