ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

П Р О Т О К О Л
№ 29
Днес 06.10.2014 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 Цветан
Ангелов Николов.
На заседанието присъстваха Кметски наместници на селата 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 актуализация на Наредбата за администриране на местни
данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене
2.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи
за 2014 год.
3.Предложение за промяна вида на социалната услуга от резидентен тип
„Защитено жилище” с.Чупрене
4. Предложение за избор на комисия по предложенията за съдебни
заседатели за Видински окръжен съд и Районен съд гр.Белоградчик
5.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Тодор Димитров Тодоров б.ж. на
с.Средогрив
6.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Иван Филипов Нешин б.ж. на
с.Върбово
7.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Крум Тодоров Пеин б.ж. на с.Върбово
8..Предложение за продажба на общински имот ПИ № 011024, находящ се в
земището на с.Търговище
9.Предложение за продажба на общински имоти, находящи се в земището на
с.Долни Лом
10.Предложение за промяна на начина на трайно ползване на земеделска
земя
11. Предложение за приемане на Общински план за развитие за периода
2014 – 2020 год.
12. Разни
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Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за
администриране на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин заяви, че предишната редакция на текста за заплащане услугата,
която общината извършва на частен и държавен съдебен изпълнител има
дискриминационен характер и срещу общината е заведено дело, което налага
актуализацията на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ в тази част.
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 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 388
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местни
данъци и такси, Общинския съвет актуализира чл.58 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене, така:
1.Отменя се т. 27. – Цена за издаване на удостоверение за съдия изпълнител
– предоставена услуга в законния срок – 10.00 лв.”;
2.В т.31 след думите „Частен съдебен изпълнител” се добавят думите „и
Държавен съдебен изпълнител.

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
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.
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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
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 389
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, съгласно
направеното предложение.

Т.3 от дневния ред: Предложение за промяна вида на социалната услуга от
резидентен тип „Защитено жилище” с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
Изменението на ППЗСП налага промяна наименованието на социалната
услуга от резидентен тип „Защитено жилище” в „Защитено жилища за хора с психични
разстройства” поясни г-н Костин.
По предложението няма дебати.
Гласували 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.36, ал.2, т.7, б. “д - аа”от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ Общинският
съвет Община Чупрене
РЕШИ:
Променя вида на социалната услуга от резидентен тип «Защитено жилище» на
«Защитено жилище за хора с психични разстройства», считано от 01.01.2015 г.
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Т.4 от дневния ред: Предложение за избор на комисия по предложенията
за съдебни заседатели за Видински окръжен съд и Районен съд гр.Белоградчик –
вносител г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене
Г-н Станков запозна общинските съветници с изискванията на Закона за
съдебната власт за избор на съдебни заседатели при изтичане на срока на мандата на
същите. Предложи Комисията по предложенията за избор на съдебни заседатели за
Окръжен съд гр.Видин и Районен съд гр.Белоградчик да се състои от трима члена, вкл.
председател.
Георги Викторов – общински съветник предложи за членове на Комисията
по предложенията за избор на съдебни заседатели г-н Младен Младенов – за
председател и за членове г-жа Антонина Георгиева и г-жа Мария Тодорова.
Няма други предложения.
Гласували 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 391
1.На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общинския съвет избира тричленна комисия в състав:
Председател: Младен Любенов Младенов
Членове:1. Антонина Алексиева Георгиева
2. Мария Цецкова Тодорора,
която да изготви предложението за лицата, които ще бъдат предложени за съдебни
заседатели за Окръжен съд Видин и Районен съд гр.Белоградчик.
2.Възлага на комисията на следващото заседание на Общинския съвет да
предложи за обсъждане кандидатурите за съдебни заседатели и гласуването им.

Т.5 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Тодор Димитров
Тодоров б.ж. на с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По предложението няма 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
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-352/31.07.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Тодор Димитров Тодоров – с. Средогрив, описани в Решение № 06/18.01.1999 г. по чл.
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2291/27.05.1992 г., за землището на с.
Средогрив, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.

нива

1,000

Ливаге

и дава съгласие да бъде възстановена в следният имот в землището на с.Средогрив:
Имот № 066011.

Т.6 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Филипов
Нешин б.ж. на с.Върбово – 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
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-316/08.07.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Иван Филипов Нешин – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18 ж,
ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1864/16.03.1992 г., за землището на с. Върбово, общ.
Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

нива
нива
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
пасище
пасище
лозе

0,400
1,500
6,000
1,000
3,000
2,000
2,000
4,000
3,000
1,000
0,800

Ямни Дол
Лиляков Дол
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Нарътине

и дава съгласие да бъде възстановена в следният имот в землището на с.
Върбово:
Имоти № 076029
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Т.7 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Крум Тодоров Пеин
б.ж. на с.Върбово – 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
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 394
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-315/08.07.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Крум Тодоров Пеин – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18 ж, ал.
1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0623/04.02.1992 г., за землището на с. Върбово, общ.
Чупрене.
№

НТП

Площ/дка

Местност

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
ливада
ливада

0,400
0,300
0,200
0,700
1,000
0,500
0,400
0,400
2,000
1,300
1,000

Преслап
Янчин кладенец
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Пробойница
Папрат
Пробойница
Янчин кладенец
Пробойница
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
пасище
пасище
пасище
пасище

1,300
0,700
0,700
0,700
0,700
1,000
0,700
0,700
0,700

Пробойница
Пробойница
Пробойница
Габровец
Пробойница
Рупа
Глама
Янчин кладенец
Пробойница

и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на
с.Върбово:
Имоти № 080077, 083004

Т.8 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ №
011024, находящ се в земището 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 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
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „ - Мая Йолкичова
0 гласа „ПРОТИВ”
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РЕШЕНИЕ № 395
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 № 011024 – Ливада – девета категория в землището на село Търговище,
местност „ПАРАСИНЕ” с площ на имота от 2.000 дка., актуван с АОС 518, с начална
тръжна цена 380 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.9 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти,
находящи се в земището на с.Долни 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
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 396
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:
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ПИ № 123012 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 6,176 дка., актуван с
начална тръжна цена 1110 лв.
ПИ № 124003 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 6,284 дка., актуван с
начална тръжна цена 1135 лв.
ПИ № 124005 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 1,679 дка., актуван с
начална тръжна цена 303 лв.
ПИ № 124022 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 9,474 дка., актуван с
начална тръжна цена 1711 лв.
ПИ № 210011 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 2,001 дка., актуван с
начална тръжна цена 362 лв.
ПИ № 211009 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 2,713 дка., актуван с
начална тръжна цена 490 лв.
ПИ № 212001 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 0,499 дка., актуван с
начална тръжна цена 92 лв.
ПИ № 212009 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 6,848 дка., актуван с
начална тръжна цена 1237 лв.
ПИ № 212012 – Ливада – девета категория в землището на село
местност „Прекопска падина” с площ на имота от 1,600 дка. актуван с
начална тръжна цена 290 лв.

Долни Лом,
АОС 508, с
Долни Лом,
АОС 509, с
Долни Лом,
АОС 510, с
Долни Лом,
АОС 511, с
Долни Лом,
АОС 512, с
Долни Лом,
АОС 513, с
Долни Лом,
АОС 514, с
Долни Лом,
АОС 515, с
Долни Лом,
АОС 516, с

Обща начална тръжна цена 6730 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.10 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно
ползване на земеделска земя – 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
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 397
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 116025 – пасище,мера от 8,792 дка.в землището на с.Долни Лом за
други земеделски нужди, като ливада, образуван след разделяне на имот ПИ 116020.
2. ПИ 116013 – пасище,мера от 0,872 дка.в землището на с.Долни Лом за
други земеделски нужди, като ливада.
3. ПИ 232016 – пасище,мера от 5,042 дка.в землището на с.Долни Лом за
други земеделски нужди, като ливада.

Т.11 от дневния ред: Предложение за приемане на Общински план за
развитие за периода 2014 – 2020 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
Г-н Костин подчерта, че в Общинския план за развитие за периода 2014 –
2020 год. за залегнали основните приоритети за развитие на общината през този
програмен период. Той е основата за всички бъдещи кандидатствания на общината с
проекти по Оперативни програми.
По предложението няма дебати.
Гласували 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет
Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 год. на Община Чупрене.

приема

Т.12 от дневния ред: Разни
Г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с депозирани молби
от:
- Снежан Димитров от с.Средогрив за парично подпомагане– молбата не се
уважава. Да се отговори писмено на лицето;
- Антанас Венциславов – представител на ТПК Горни Лом за освобождаване
от такса битови отпадъци, тъй като предприятието не работи. На лицето беше
отговорено, че следва да се спазва процедурата за освобождаване от таксата, съгласно
Закона за местни данъци и такси.
Г-н Ваньо Костин коментира с общинските съветници намерението за
изграждане на мемориал на трагично загиналите работници от Завод Миджур” от
техните близки, както и за мястото, където да бъде изграден.
Г-н Станимир Дафинкичов сподели за разрушен канал за мръсна вода по
време на основния ремонт на водопровода в Чупрене, без да е възстановен от
изпълнителите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.30 ч.

ПРОТОКОЛЧИК
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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