
 1

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 31   

 
                   Днес 19.11.2014 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   На заседанието присъстваха Кметски наместници на селата Репляна, 
Търговище, Средогрив, Върбово и Кмет на Кметство с.Горни Лом.  
                   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 съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
набирателната сметка за бюджета на Община Чупрене 
                   2.Предложение за увеличение размера на капиталовите разходи с източник 
на финансиране – собствени средства 
                   3.Предложение за актуализация на Наредбата за администриране на местни 
данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене 
                   4.Предложение за разкриване на социална услуга – резидентен тип „Център 
за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция” с. Върбово   
                   5. Предложение за  избор на съдебен заседател за Видински окръжен съд  
                   6.Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд 
гр.Белоградчик 
                   7. Предложение за продажба на общински имот ПИ № 321004, находящи се 
в земището на с.Горни Лом 
                   8.Предложение за промяна на продажната цена на общински имоти 
                   9.Предложение за  предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Димитър Петров Василев б.ж. на 
с.Долни Лом 
                   10.Предложение за  предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Живко Петров Боцановски б.ж. на 
с.Горни Лом 
                   11. Предложение за  предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Петко Нинов Миленков б.ж. на 
с.Чупрене 
                   12. Предложение за  предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Анто Иванов Чулин б.ж. на с.Върбово 
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                   13.Предложение за определяне на представител на Община Чупрене в 
Асоциацията по ВиК в Област Видин 
                   14.Разни  
  

                    Р Е Ш Е Н И Я: 
 
 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за съгласие за предоставяне на временен 
безлихвен заем от набирателната сметка за бюджета на Община Чупрене – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 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 „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 400 
                   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 
198 792 лв. / Сто деветдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и два лева/, от 
набирателната сметка на общината, за извършване на неотложни разплащания, 
възстановими до 25.12.2014 год. 
                   2.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение. 
                     
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за увеличение размера на капиталовите 
разходи с източник на финансиране – собствени средства – вносител г-н Ваньо Костин 
– Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
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                   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 „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 „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 401 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от Закона 
за публичните финанси Общинския съвет разрешава да бъдат извършени капиталови 
разходи над определените със ЗДБРБ за 2014 год., в размер на 198 792 лв., с източник 
на финансиране – собствени средства от местни данъци и такси и други неданъчни 
приходи, и резерва за непредвидени и неотложни разходи, за  обекти, както следва :                                                                                            

  
ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Стойност на обекта 

/лв./ 
   ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ   
VІ. .Жил.строителство,БКС и опазване околна среда  
1. Закупуване на верижен багер 198 792 
  
 
 
 
                   Т.3 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 
                   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 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 402 
                   На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местни 
данъци и такси, Общинския съвет допълва т.12 на  чл.58 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 
Чупрене, с нова буква „в”: 
                   - „в”/ цена на услуга с верижен багер – 80 лв. за час без ДДС. 
  

 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за разкриване на социална услуга – 
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция” с. 
Върбово – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Преустройството на сградата е към своя край, заяви г-н Костин. Чрез 
дарение е осигурено част от обзавеждането – кревати, матраци, шкафове. Общината ще 
закупи другите необходими неща за обзавеждането на ЦНСТ. 
                   По предложението няма дебати.  
 
                   В предложението и становището на комисията посочения адрес / номера на 
улицата във с.Върбово/, е различно от това в решението на общинския съвет, поради  
подадена грешна предварителна информация. Да се чете за вярно  ул. „Първа” № 65. 
 
                    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:  
 

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 „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 403 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 т.2 от 
Закона за социално подпомагане, чл.36 ал.2 т.7а „вв” и чл.36в ал.1 т.1 от ППЗСП, 
Общинския съвет ОДОБРЯВА разкриване на социалната услуга „Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция”  в сградата на б.Кметство с. 
Върбово, с адрес с.Върбово, община Чупрене, обл.Видин, ул. „Първа” № 65, считано от 
01.01.2015 год. с: 
                   - капацитет от 15 потребители; 
                   - численост на персонала 13,5 бр.; 
                   - средства за работна заплата 82 100 лв.; 
                   - разходи за издръжка, вкл. за осигурителни плащания и условия на труд  
55 000 лв., разчетени на база стандартите за издръжка, приети с РМС № 633 от 
08.09.2014 год. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2015 год. 
                     
 
 
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за  избор на съдебен заседател за 
Видински окръжен съд – вносител г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене 
                   Г-н Станков запозна общинските съветници с постъпилото предложение на 
Временната комисия по предложението за избор за съдебен заседател за Видински 
окръжен съд. 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   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 № 404 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 ал.1 от Закона за 
съдебната власт Общинският съвет Чупрене предлага МАЯ АНГЕЛОВА 
КАЙМАКАНСКА за съдебен заседател за Видинския окръжен съд. 
                     
 
 
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за избор на съдебни заседатели за 
Районен съд гр.Белоградчик – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 
Общински съвет Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
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                   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 № 405 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 ал.1 от Закона за 
съдебната власт Общинският съвет Чупрене предлага: 
                   1.Сладолина Борисова Михайлова 
                   2.Венетка Павлова Големшинска 
за съдебни заседатели за Районен съд гр.Белоградчик.  
                     
 
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 
321004, находящи се в земището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
                   По внесения материал 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 „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 „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 406 
                   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 № 321004 /триста двадесет и една хиляди и четири/, представляващ – Ливада 
– десета категория в землището на село Горни Лом, местност „ГЪНДЕНИЦА” с площ 
на имота от 42.511 дка. /четиридесет и два декара и петстотин и единадесет кв.м./., 
актуван с АОС 517, с начална тръжна цена 6800  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.8 от дневния ред: Предложение за промяна на продажната цена на 
общински имоти – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин заяви, че на обявения търг за продажба на общинските имоти не 
се е явил никой и съгласно Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, 
управление  и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет определя нова 
начална тръжна цена. 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   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 „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 „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 407 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.105 ал.13 от Наредбата за реда за придобиване, 
стопанисване, управление  и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
определя нова начална цена за продажба чрез публичен  търг с явно наддаване на 
частна общинска собственост  

ПИ № 047046 – Нива – четвърта категория в землището на село Чупрене, с площ 
на имота от 8,024 дка., актуван с АОС 501, с начална тръжна цена 3025  лв.  

ПИ № 048065 – Нива – четвърта категория в землището на село Чупрене, с площ 
на имота от 2,485 дка. актуван с АОС 502, с начална тръжна цена    910  лв.  

ПИ № 010053 – Нива – пета категория в землището на село Чупрене, с площ на 
имота от 0,453 дка. актуван с АОС 503, с начална тръжна цена 120  лв.  

Обща начална тръжна цена 4055 лв.  
 Съгласно чл.45, ал.1 и ал.3 от Закона за добавена стойност сделката е 
освободена.  

 
                   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  предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Димитър Петров 
Василев б.ж. 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 11 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 „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 408 
                   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 02-431/16.09.2014 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Димитър Петров Василев – с. Долни Лом, описани в Решение № 07/01.02.1999 г. по чл. 
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1200/27.02.1992 г., за землището на с. Долни 
Лом, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                       2,300                                   Петовичка река 

 
 и   дава съгласие  да бъде възстановена в следния имот в землището на с.Долни 

Лом: 

Имот №  048026 

 
 
 
 
                   Т.10 от дневния ред: Предложение за  предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Живко Петров 
Боцановски б.ж. 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 11 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 „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 409 
                   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 02-432/16.09.2014 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Живко Петров Боцановски – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по 
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1708/11.03.1992 г., за землището на с. Горни 
Лом, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                       1,000                                   Голички рът 
2.              нива                       1,000                                   Голички рът 
3.              нива                       2,000                                   Голички рът 
4.              ливада                    1,000                                   Голички рът 
5.              ливада                    3,000                                   Голички рът 
6.              ливада                    2,000                                   Дяволска воденица 
7.              ливада                    4,000                                   Трап 
8.              ливада                    1,000                                   Трап 
9.              нива                        0,100                                   Брег 
10.            нива                        0,100                                   Церак 
11.            нива                        2,000                                   Голички рът 
12.            ливада                    6,000                                   Брег 
 
 и   дава съгласие  да бъде възстановена в следните имоти в землището на 

с.Горни Лом: 

 Имоти № 164009, 328001 

 
 
                   Т.11 от дневния ред: Предложение за  предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Петко Нинов 
Миленков б.ж. 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 11 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”  
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Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 410 
                   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 02-527/06.11.2014 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Петко Нинов Миленков – с. Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1993 г. по чл. 18 
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2051/13.04.1992 г., за землището на с. Чупрене, 
общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              ливада                   1,600                                   Мала равна 
2.              пасище                   0,200                                   Голема равна 
3.              ливада                    1,500                                   Мала равна 
4.              ливада                    1,300                                   Мала равна 
5.              ливада                    0,900                                   Мала равна 
6.              ливада                    1,500                                   Мала равна 
7.              ливада                    0,200                                   Мала равна 

И дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с. 

Чупрене: 

Имоти № 036042, 036044 

 

 
                   Т.12 от дневния ред: Предложение за  предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Иванов Чулин 
б.ж. на с.Върбово – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 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”  
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Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 411 
                   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 02-523/06.11.2014 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Анто Иванов Чулин – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 
1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1368/05.03.1992 г., за землището на с. Върбово, общ. 
Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                       4,000                                   Шовардилица 
2.              нива                       2,000                                   Кочище 
3.              нива                       1,000                                   Граничов рът 
4.              ливада                    0,500                                   Липов дел 
5.              ливада                    1,000                                   Лиляков дол 
6.              ливада                    1,000                                   Язвине 
7.              ливада                    1,000                                   Кладни дел 
8.              пасище                   1,500                                   Граничов рът 
9.              пасище                   0,500                                   Леничище 
10.            пасище                   2,000                                   Дражин брег 
 и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с. 

Върбово: 

Имоти № 169005, 169001, 080067, 298009 

 
 
 
 
                   Т.13 от дневния ред: Предложение за определяне на представител на 
Община Чупрене в Асоциацията по ВиК в Област Видин – 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 11 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 „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 412 
                   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е ал.3 от Закона 
за водите, Общинският съвет: 
                   1.Определя за представител на Община Чупрене в Асоциацията по ВиК в 
Област Видин – Ваньо Костадинов Костин – Кмет на Община Чупрене,  
                   2.Определя за заместник- представител на Община Чупрене в Асоциацията 
по ВиК в Област Видин – инж. Асен Емилов Джунински – Секретар на Община 
Чупрене. 
за срока на мандата. 
             
 
                   Т.14 от дневния ред: Разни 
                   Въпроси поставиха общинските съветници: 
                   -г-жа Антонина Георгиева – за честото изключване на електричеството в 
Чупрене, което ще доведе до авариране на електроуредите на населението. 
                   Г-н Богомил Станков предложи да се напише официално писмо до ДКЕВР, с 
копие до ЧЕЗ, тъй като положението е нетърпимо – по два, три пъти на денонощие 
спира тока, за по десетина минути, без да се знае защо и коя е причината за това. 
 
                   -Г-н Милчо Михайлов – за спиране на автобусната линия от Монтана за 
Горни Лом в неделя. 
                   Г-н Костин подчерта, че полагащата се субсидия за превозвача се превежда 
редовно от общината, но разходите по поддръжката на автобусната линия са големи и 
може би това е причината за спирането и. 
 
                   -г-н Станимир Дафинкичов – за асфалтирането на пътя в Чупрене 
                   Г-н Станков заяви, че  района на неасфалтирания участък от пътя е в окаяно 
състояние и живеещите там хора се интересуват за причината за спиране на 
асфалтирането, а е било обещано, че асфалт ще се положи до края на населеното място. 
Проведената среща от негова страна в Областно пътно управление не е дала резултат и 
нещата останаха на това ниво. Предложи в района на Основно училище Чупрене да сe 
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постави на улицата „легнал полицай”, тъй като участъка е прав и се кара с висока 
скорост. 
                   Г-н Костин заяви, че нещата опират до финансирането на обекта – намалени 
са почти наполовина от средствата за изпълнението му. Идеята е напролет да се търси 
начин и продължи асфалтирането. 
 
                   -г-н Георги Викторов – предложи да се вземат мерки за почистването на 
циментовите бабуни по пътя Долни Лом – Превала, което може да доведе до пътно 
транспортни произшествия. 
 
                   -г-н Илиян Михайлов – Кмет на с.Горни Лом постави въпроса за засипване 
на отнесения от пороите участък от пътя между Долни Лом и Превала в района на 
общината ни. 
 
                   -г-н Ваньо Костин постави на вниманието на общинските съветници 
въпроси относно: 
                   * сградния фонд на поделението Долни Лом; 
                   *създаване на туристически дружества в общината; 
                   *направа на фермерски пазар с кътове за отдих и детски кътове на входа на 
Община Чупрене – м. „Орля” с.Протопопинци, след отваряне на новия програмен 
период; 
                   *честване на Коледните и Новогодишни празници.  
                  
 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.00 ч. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
                     
 


