ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

П Р О Т О К О Л
№ 32
Днес 17.12.2014 год. от 09.30 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, 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 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 капиталовите разходи за 2014 год.
2.Предложение за съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от
набирателната сметка за бюджета на Община Чупрене
3.Предложение за определяне на отдел от ОТГ за отдаване за ползване чрез
публичен търг с явно наддаване
4.Предложение за одобряване за ползване на стояща маса дървесина от ОГТ
за 2015 год.
5.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Кирил Александров Костин б.ж. на
с.Долни Лом
6.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Борис Иванов Минин б.ж. на с.Горни
Лом
7. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Коцо Тодоров Кисерков б.ж. на
с.Чупрене
8. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Никола Кръстев Кишин б.ж. на
с.Върбово
9. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Васил Георгиев Попов б.ж. на
с.Върбово
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10. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Стефан Сандов Белперчинов б.ж. на
с.Върбово
11. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Алекси Неделков Манавски б.ж. на
с.Върбово
12. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Еленко Михайлов Ячков б.ж. на
с.Репляна
13. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Ангел Василев Първин б.ж. на с.
Репляна
14. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Асен Игнатов Марков б.ж. на
с.Средогрив
15. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Лиляна Иванова Маркова б.ж. на
с.Средогрив
16. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Петър Димитров Николичев б.ж. на
с.Репляна
17. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Ангел Иванов Давидовски б.ж. на
с.Върбово
18. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Йордан Георгиев Големшински б.ж.
на с.Чупрене
19. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Игнат Иванов Христин б.ж. на
с.Търговище
20. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Кръсто Иванов Андрейнски б.ж. на
с.Търговище
21. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Георги Михайлов Дамянов б.ж. на
с.Горни Лом
22. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Марко Еленков Милицин б.ж. на
с.Горни Лом
23. Предложение за промяна на начина на трайно ползване на земеделска
земя, находяща се в землището на с.Протопопинци и с.Средогрив
24.Предложение за продажба на общински имоти, находящи се в земището
на с.Средогрив
25.Разни
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Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за актуализация на капиталовите разходи
за 2014 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с необходимостта от
актуализация на капиталовите разходи, като подчерта, че обема им си остава същия, но
се променят само стойности по обекти, тъй като в процеса на работа се е наложило
извършване на нови дейности.
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 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 № 413
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от Закона
за публичните финанси Общинския съвет одобрява актуализацията на поименния
списък за капиталови разходи за 2014 год. на Община Чупрене, съгласно направеното
предложение.

Т.2 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.
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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 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 № 414
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
75 000 лв. / Седемдесет и пет 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.

Т.3 от дневния ред: Предложение за определяне на отдел от ОТГ за
отдаване за ползване чрез публичен търг с явно наддаване – 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 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”
ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
ОТСЪСТВА

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 415
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 87 „в”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/

383 м3
161 м3
9 м3
8 м3
67 м3

60 лв.
36 лв.
35 лв.
35 лв.
35 лв.

Цените са без ДДС.
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 87 „в” - 31716 лв.
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.4 от дневния ред: Предложение за одобряване за ползване на стояща
маса дървесина от ОГТ за 2015 год. – 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 10 съветника:
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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 № 416
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
Общинския съвет да одобри ползването в размер на 6852 м3 стояща маса дървесина от
ОГТ, което е КЛФ за 2015г.
Т.5 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Кирил Александров
Костин б.ж. на с.Долни 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 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”.
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РЕШЕНИЕ № 417
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 02-560/19.11.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на
насл. на Кирил Александров Костин – с. Долни Лом, описани в Решение №
07/01.02.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0394/23.01.1992 г., за
землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
2,000
Рог
2.
нива
1,000
Прекопска падина
3.
ливада
2,000
Лева река
4.
нива
0,300
Черна бара
5.
нива
0,400
Черна бара
6.
нива
0,200
Река
7.
нива
0,100
Рог
8.
нива
0,300
Черна бара
9.
нива
0,200
Черна бара
10.
лозе
0,300
Ломски рът
11.
лозе
0,300
Ломски рът
12.
нива
0,300
Ръжище
13.
ливада
2,000
Петовица
и дава съгласие да бъде възстановена в следния имот в землището на с.Долни
Лом – имоти № 118014, 207030, 207027
Т.6 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Борис Иванов
Минин б.ж. 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 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”.
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РЕШЕНИЕ № 418
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 02-556/19.11.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Борис Иванов Минин – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 18
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 3115/07.01.1994 г., за землището на с. Горни Лом,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
2.
3.
4.

нива
1,600
Церак
нива
1,000
Краставичка река
ливада
1,000
Краставичка река
ливада
1,300
Раков връх
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на

с.Горни Лом:
Имоти № 285021

Т.7 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Коцо Тодоров
Кисерков б.ж. на с.Чупрене – 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 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”.
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РЕШЕНИЕ № 419
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 02-529/06.11.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Коцо Тодоров Кисерков – с. Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1993 г. по чл. 18
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1123/26.02.1992 г., за землището на с. Чупрене,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.

нива

0,400

Пеин брег

2.

лозе

2,300

Дръвя

3.

ливада

1,800

Мала равна

4.

ливада

1,100

Мала равна

И дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.
Чупрене:
Имоти № 035150

Т.8 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Никола Кръстев
Кишин б.ж. на с.Върбово – 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 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”.
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РЕШЕНИЕ № 420
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 02-37/04.02.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Никола Кръстев Кишин – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2034/06.04.1992 г., за землището на с. Върбово,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
3,000
Полянке
2.
нива
6,000
Липов дел
3.
нива
2,500
Липов дел
4.
нива
2,500
Цакина падина
5.
ливада
1,500
Лиляков дол
6.
ливада
3,000
Църтеж
7.
ливада
2,500
Граничов рът
8.
ливада
2,000
Полянке
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.
Върбово:
Имоти № 113020, 116002, 141009, 113025, 089019

Т.9 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Васил Георгиев
Попов б.ж. на с.Върбово – 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 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”.
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РЕШЕНИЕ № 421
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 02-531/06.11.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Васил Георгиев Попов – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18 ж,
ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1372/05.03.1992 г., за землището на с. Върбово, общ.
Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

нива
1,000
Трап
нива
4,100
Граничов рът
нива
1,400
Граничов рът
нива
1,200
Дълбоки дол
нива
2,000
Голички рът
нива
3,500
Дълбоки дол
нива
1,000
Язвине
ливада
2,500
Пробойница
ливада
1,800
Граничов рът
ливада
2,000
Цилино търне
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.
Върбово:
Имоти № 176002, 299025
Т.10 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Стефан Сандов
Белперчинов б.ж. на с.Върбово – 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 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
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Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 422
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 02-525/06.11.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Стефан Сандов Белперчинов – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл.
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0555/29.01.1992 г., за землището на с. Върбово,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

нива
2,200
Преслап
нива
0,200
Галатинска чука
нива
0,200
Галатинска чука
ливада
0,900
Пробойница
ливада
0,800
Пробойница
ливада
1,000
Пробойница
ливада
0,800
Пробойница
ливада
0,900
Пробойница
ливада
0,600
Пробойница
ливада
0,500
Пробойница
пасище
1,000
Пробойница
пасище
1,000
Пробойница
пасище
0,400
Мала равна
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.

Върбово:
Имоти № 080032, 235008

Т.11 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Алекси Неделков
Манавски б.ж. на с.Върбово – 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 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
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”
ОТСЪСТВА

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 423
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 02-524/06.11.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Алекси Неделков Манавски – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл.
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0464/24.01.1992 г., за землището на с. Върбово,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
1,700
Нарътине
2.
нива
1,800
Дражин брег
3.
нива
1,700
Лиляков дол
4.
нива
2,600
Църтеж
5.
ливада
1,200
Цакина падина
6.
ливада
2,000
Дражин брег
7.
ливада
1,100
Лиляков дол
8.
ливада
1,200
Язвине
9.
ливада
1,400
Дебели дел
10.
ливада
1,000
Лиляков дол
11.
ливада
1,600
Дражин брег
12.
ливада
0,700
Баилица
13.
пасище
0,500
Църтеж
14.
пасище
2,000
Язвине
15.
пасище
0,700
Мала равна
16.
пасище
1,000
Мала равна
17.
ливада
0,700
Цакина падина
18.
ливада
0,800
Пробойница
19.
ливада
1,000
Дражин брег
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.
Върбово:
Имоти № 225012, 107014, 176013, 176012, 177021

Т.12 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Еленко Михайлов
Ячков б.ж. на с.Репляна – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По внесения материал няма дебати.
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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 № 424
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 02-314/08.07.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Еленко Михайлов Ячков – с. Репляна, описани в Решение № 05/25.01.1999 г. по чл. 18
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0421/23.01.1992 г., за землището на с. Репляна,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
4,000
Кисалка
2.
нива
1,500
Горна чешма
3.
нива
1,000
Пантале
4.
ливада
1,500
Церак
5.
ливада
1,000
Реплянка
6.
ливада
8,000
Мальина ливада
7.
ливада
1,500
Мальина ливада
8.
ливада
3,000
Горунак
9.
нива
1,000
Церак
10.
ливада
12,100
Ветърник
Въз основа на заснемането на място предлагам да бъдат възстановени в следните
имоти в землището на с. Репляна:
Имоти № 088006, 0088013, 074011, 074018
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Т.13 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Ангел Василев
Първин б.ж. на с. Репляна – 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 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 № 425
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 02-530/06.11.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Ангел Василев Първин – с. Репляна, описани в Решение № 05/25.01.1999 г. по чл. 18 ж,
ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1329/04.03.1992 г., за землището на с. Репляна, общ.
Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.

нива

2,000

Пантале

2.

нива

0,400

Топилски дол

3.

лозе

1,000

Лозята

4.

нива

1,000

Руденичка мъртви

и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с. Репляна:
Имоти № 071014

Т.14 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Асен Игнатов
Марков б.ж. на с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
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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 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 № 426
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 02-528/06.11.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Асен Игнатов Марков – с. Средогрив, описани в Решение № 06/18.01.1999 г. по чл. 18
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2269/27.05.1992 г., за землището на с. Средогрив,
общ. Чупрене.
№
1.
2.
3.

НТП
Площ/дка
Местност
нива
6,000
Сенково лице
нива
0,500
Садове
нива
0,300
Градините
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.
Средогрив:
Имоти № 030067

Т.15 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Лиляна Иванова
Маркова б.ж. на с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Поради необходимост от допълнителни уточнения по внесения материал,
общинските съветници решиха същия да бъде разгледан на следващо заседание.
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Т.16 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Петър Димитров
Николичев б.ж. на с.Репляна – 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 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 № 427
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 02-313/08.07.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Петър Димитров Николичев – с. Репляна, описани в Решение № 05/25.01.1999 г. по чл.
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0406/23.01.1992 г., за землището на с. Репляна,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
3,300
Йокин рът
2.
ливада
2,000
Малъина ливада
3.
ливада
5,000
Горунак
4.
ливада
1,000
Йокин рът
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.
Репляна:
Имоти № 088015
Т.17 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Ангел Иванов
Давидовски б.ж. на с.Върбово – 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.
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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 № 428
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 02-351/31.07.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Ангел Иванов Давидовски – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл.
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1383/05.03.1992 г., за землището на с. Върбово,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

нива
нива
нива
ливада
ливада
ливада
ливада
пасище
и дава съгласие да

2,000
Кочище
2,000
Нарътине
2,000
Пробойница
2,500
Нарътине
3,000
Дебели дел
6,000
Пробойница
2,000
Цъвтеж
2,000
Баилица
бъде възстановена в следните имоти в землището на с.

Върбово:
Имоти № 066016,169026,169025,169024,169043,169044,169045

Т.18 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Йордан Георгиев
Големшински б.ж. на с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
По внесения материал няма дебати.
18

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 № 429
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 02-350/31.07.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Йордан Георгиев Големшински – с. Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1993 г. по
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0182/30.12.1991 г., за землището на с.
Чупрене, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
1,500
Голема равна
2.
ливада
2,000
Мала равна
3.
нива
1,000
Голема равна
и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.
Чупрене:
Имоти № 036060, 036057

Т.19 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Игнат Иванов
Христин б.ж. на с.Търговище – 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 10 съветника:
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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 № 430
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 02-579/01.12.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Игнат Иванов Христин – с. Търговище, описани в Решение № 03/15.06.1999 г. по чл. 18
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 3195/23.03.1994 г., за землището на с. Търговище,
общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

нива
нива
нива
ливада
нива
ливада
нива
нива
нива
ливада
ливада
ливада
нива
ливада
ливада

1,300
1,600
5,200
2,000
1,000
1,000
1,000
6,700
2,000
1,500
1,600
3,000
2,000
4,000
2,000

Парасине
Парасине
Крешка
Грънчарица
Парасине
Преко дел
Луке
Дедин дол
Крешка
Преко дел
Дедин дол
Преко дел
Крешка
Преко дел
Дедин дол

и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.
Търговище:
Имоти № 146027, 085001, 036002, 036003, 036001, 036007
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Т.20 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Кръсто Иванов
Андрейнски б.ж. на с.Търговище – 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 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 № 431
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 02-214/27.05.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Кръсто Иванов Андрейнски – с. Търговище, описани в Решение № 03/15.06.1999 г. по
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1906/17.03.1992 г., за землището на с.
Търговище, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ливада
1,000
Дедин дол
ливада
2,000
Дедин дол
ливада
2,000
Дедин дол
ливада
2,000
Дедин дол
ливада
5,000
Дедин дол
ливада
1,500
Парасине
ливада
6,000
Дедин дол
нива
0,200
Спруд
лозе
1,500
Парасине
И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Търговище:
Имоти № 053006, 066006
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Т.21 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Михайлов
Дамянов б.ж. 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 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 № 432
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 02-317/08.07.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Георги Михайлов Дамянов – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1755/13.03.1992 г., за землището на с. Горни
Лом, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ливада
1,300
Крушак
ливада
2,300
Крушак
ливада
0,800
Крушак
ливада
3,000
Коло
ливада
4,000
Церов дол
ливада
1,000
Средореци
и дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Горни Лом:
Имоти № 112002, 112006, 113027, 113005, 113002, 072012, 072011, 072021,
072020, 113007
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Т.22 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Марко Еленков
Милицин б.ж. 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 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 № 433
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 02-591/11.12.2014 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на
Марко Еленков Милицин – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл.
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0243/07.01.1992 г., за землището на с. Горни
Лом, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
4,000
Церов дол
2.
нива
2,500
Церов дол
3.
нива
3,500
Церов дол
4.
нива
2,000
Церов дол
5.
ливада
3,000
Крушак
6.
ливада
2,000
Голички рът
И дава съгласие да бъдат възстановени с следните имоти в землището на с.
Горни Лом:
Имоти № 166036, 166037, 166038
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Т.23 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно
ползване на земеделска земя, находяща се в землището на с.Протопопинци и
с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Промяната на начина на трайно ползване на земеделската земя е
необходимо, за да може общината да разработи проект и кандидатства по ПРСР за
изграждане на фермерски пазар, съчетано с туристически атракции.
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 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 № 434
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:
1.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на
ПИ 013001 – пасище,мера от 8,535 дка.в землището на с.Протопопинци за други
земеделски нужди, като ливада.
2.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на
ПИ 024009 – пасище,мера от 7,122 дка.в землището на с.Протопопинци за други
земеделски нужди, като ливада.
3.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на
ПИ 024010 – пасище,мера от 4,622 дка.в землището на с.Протопопинци за други
земеделски нужди, като ливада.
4.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване
на ПИ 024012 – пасище,мера от 4,192 дка.в землището на с.Протопопинци за други
земеделски нужди, като ливада.
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5.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на
ПИ 024013 – пасище,мера от 4,731 дка.в землището на с.Протопопинци за други
земеделски нужди, като ливада.
6.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на
ПИ 024014 – пасище,мера от 8,972 дка.в землището на с.Протопопинци за други
земеделски нужди, като ливада.
7.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на
ПИ 030045 – пасище,мера от 1,859 дка.в землището на с.Средогрив за други земеделски
нужди, като ливада.
Промяната на начина на трайно ползване се извършва въз основа на
приложените скици, които са неразделна част от настоящето решение.
Т.24 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти,
находящи се в земището на с.Средогрив – 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 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 № 435
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 № 030040 /тридесет хиляди и четиридесет/, представляващ – Нива –
седма категория в землището на село Средогрив, местност „САДОВЕ” с площ на имота
от 1.478 дка. /един декар четиристотин седемдесет и осем кв. м./., актуван с АОС 535, с
начална тръжна цена 320 лв.
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ПИ № 030043 /тридесет хиляди четиридесет и три/, представляващ – Ливада
– седма категория в землището на село Средогрив, местност „САДОВЕ” с площ на
имота от 13.587 дка. /тринадесет декара петстотин осемдесет и седем кв. м./, актуван с
АОС 537, с начална тръжна цена 2450 лв.
ПИ № 030048 /тридесет хиляди четиридесет и осем/, представляващ – Нива –
седма категория в землището на село Средогрив, местност „САДОВЕ” с площ на имота
от 2.623 дка. /два декара шестстотин двадесет и три кв. м./, актуван с АОС 539, с
начална тръжна цена 560 лв.
ПИ № 030056 /тридесет хиляди петдесет и шест/, представляващ – Нива –
седма категория в землището на село Средогрив, местност „САДОВЕ” с площ на имота
от 2.047 дка. /два декара четиридесет и седем кв. м./, актуван с АОС 540, с начална
тръжна цена 440 лв.
ПИ № 030064 /тридесет хиляди шестдесет и четири/, представляващ –
Ливада – седма категория в землището на село Средогрив, местност „САДОВЕ” с площ
на имота от 8.840 дка. /осем декара осемстотин и четиридесет кв. м./, актуван с АОС
541, с начална тръжна цена 1580 лв.
Обща начална тръжна цена 5350 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.25 от дневния ред: Разни
Г-н Ваньо Костин сподели с общинските съветници въпроси относно:
-намаляване на пазарната цена на земите, което ще доведе до намаляване на
приходите в общината;
-транспортирането на битовите отпадъци от общината до депо гр.Видин,
необходимостта от закупуване на нова техника за извозването им и нови контейнери
тип „бобър”;
-разпределение на средствата от набирателната сметка за наследниците на
загиналите при инцидента във фабрика Горни Лом;
-отговора на ДКЕВР и ЧЕЗ, по повод направено питане от Общината и
Общинския съвет за ежедневното спиране на тока в Чупрене;
-отражението на природните катаклизми върху общината – поройни
дъждове, заледявания и реакцията на общината – почистване и разширяване на речните
корита с ново закупения верижен багер, денонощно почистване на общинските пътища
от падналите дървета, вследствие на заледяването, опесачаване на пътищата.

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

ПРОТОКОЛЧИК
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :

/ Б. Станков /
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