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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 34   

 

                   Днес 27.02.2015 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 Мария 

Цецкова Тодорова. 

                   На заседанието присъстваха представители на Районно полицейско 

управление гр.Белоградчик, Отдел „Закрила на детето” гр. Белоградчик, Кметски 

наместници на селата Репляна, Търговище, Средогрив, Върбово, Долни Лом, Кмет на 

Кметство с.Горни Лом, управители на социалните заведение от общината и служители 

от Общинска администрация. 

                   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  приемане на Информация за състоянието на охраната на 

обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2014 

год. 

                   2.Предложение за приемане на  Отчетния доклад за дейността на МК по 

ЗБППМН към Община Чупрене за 2014 год. 

                   3.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила 

на детето 2014 год. и приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2015 год. 

в Община Чупрене   

                   4.Предложение за  приемане на Отчета на изразходваните бюджетни 

средства, предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия през 2014 

год. 

                   5.Предложение за приемане Информация за състоянието на социалните  

услуги, предоставяни в общността на територията на община Чупрене  

                    6.Предложение за приемане на Информация за състоянието на ОУ и ЦДГ от 

общината 

                   7.Предложение за издаване на запис на заповед от Община Чупрене в полза 

на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Мярка 226 за проект 

„Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на 

система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната 

среда” 
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                   8.Предложение за отмяна на Решение № 449, взето с Протокол № 33 от 

06.02.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене 

                   9. Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имот  - 

ПИ № 321006 – ливада, находяща се в землището на с.Горни Лом 

                   10. Предложение за приемане на решение за почистване на земеделски земи 

– общинска собственост от дървесна растителност  

                   11.Разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  приемане на Информация за 

състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община 

Чупрене за периода на 2014 год. – вносител Богомил Станков – Председател на 

Общински съвет Чупрене 

                   По предварително раздадената информация питания направиха: 

                   -г-жа Антонина Георгиева – относно посещения на представители на 

полицията и детска педагогическа стая в училищата, изнасяне на беседи, с цел 

превенция на кражби и охраната на училищата; 

                   -г-н Яким Марков – кметски наместник на с.Репляна, във връзка с работното 

време на заведенията и нарушаване на обществения ред през нощта, и управление на 

МПС от неправоспособни шофьори;  

                   -г-н Младен Младенов помоли за обсъждане на информацията по същество 

и изказа благодарност на полицията за опазване на обществения ред, при условия, че 

следва да има четирима полицаи на територията на общината, а те са само двама. 

                   На направените питания отговориха представителите на РПУ Белоградчик: 

                   -г-н Алексей Александров, относно охраната на училищата, която не може 

да бъде поета от полицията, а трябва да се извършва от самото училище, с помощ от 

общината. Ще бъдат взети в предвид исканията за повече беседи в училищата по 

превенция на кражби, дисциплина; 

                   -г-н Боян Богдановски заяви пред общинските съветници, че и двете 

училища в общината се посещават ежеседмично от представители на РПУ 

Белоградчик; 

                   -г-н Стефан Григоров – ИД Началник на РПУ Белоградчик, който заяви, че 

обстановката в Община Чупрене е сравнително спокойна, в сравнение с другите 

общини в района и ще запознае ръководството с: 

                   1.Искането за по-често изнасяне на беседи в училищата по превенция на 

кражбите, дисциплината на учениците и др., и чести посещения на инспектора от 

Детска педагогическа стая; 

                   2.Проблема с разкопаване на улици в Чупрене за кабели на Виваком; 

                   3.Получения сигнал за шофиране на МПС от неправоспособни шофьори.  

                   - Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене благодари на полицията за 

добрата комуникация и съвместна работа, като подчерта, че проблема с кражбите по 

големия брой необитавани къщи трудно ще бъде решен изцяло. 

                   Няма други въпроси и питания. 

 

                   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. 
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                   Гласували 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 458 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  Общинският съвет приема 

изнесената Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата 

срещу престъпността в Община Чупрене за  2014 год. за сведение и подкрепя доброто 

сътрудничество между органите на Полицията и общинското ръководство, имащо за 

цел намаляване на престъпността и опазването на обществения ред на територията на 

Община Чупрене. 

 

 

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за приемане на  Отчетния доклад за 

дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене за 2014 год. – вносител г-н Ваньо 

Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   Отчета е изготвен от Николай Миленков – Секретар на МК. Раздаден е на 

общинските съветници предварително да се запознаят с него. 

                   Г-н Миленков сподели, че Местната комисия работи добре. Контингента са 

предимно деца от ромски произход. Провеждат се възпитателни дела, едно дете е 

настанено в институция. Въпреки усилията на всички нещата са трудно поправими, тъй 

като всичко зависи от домашната среда, където тези деца прекарват повечето време. 

                   Няма въпроси и питания по внесения отчет. 

 

                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 

обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 

становище с предложение за решение. 

 

                   Гласували 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 459 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема 

Отчетният доклад за дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене през 2014 

год. 

 

 

 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета на Общинската 

програма за закрила на детето 2014 год. и приемане на Общинска програма за закрила 

на детето – 2015 год. в Община Чупрене – вносител Богомил Станков – Председател на 

Общински съвет Чупрене 
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                   Отчета на Общинската програма за закрила на детето през 2014 год. и 

новата Общинска програма за закрила на детето 2015 год. са изготвени от г-жа Венетка 

Големшинска – експерт в отдел „Закрила на детето” гр.Белоградчик, работи в Чупрене.  

                   Отношение по внесения материал взеха: 

                   -г-жа Антонина Георгиева, която заяви, че добре се работи с представителя 

на отдел „Закрила на детето” в Чупрене. Контактите са непрекъснати, много често 

посещава училищата, при повикване винаги се отзовава. С Детска педагогическа стая 

се работи по-трудно, само веднъж през годината е посетено училище Чупрене от 

инспектора. 

                   -г-н Еленко Антов – кметски наместник на с.Върбово сподели за многото 

кражби, извършени от ромски деца; 

                   -г-н Цветан Николов зададе въпроса не е ли възможно тези деца да бъдат 

настанени в институции; 

                   -г-н Станимир Дафинкичов зададе въпроса какви грижи са полагат за 

тризнаците в Чупрене; 

                   -г-н Младен Младенов сподели, че следи работата на г-жа Големшинска, 

която полага много труд и грижи за защита на децата от всякакви форми на 

злоупотреба, насилие и експлоатация, насърчава за редовно посещаване на учебния 

процес, за развитието на способностите на децата; 

                   Г-н Богомил Станков постави въпроса за положението на трите деца, които 

получиха пенсия по решение на Общинския съвет. 

                   На поставените въпроси отговориха: 

                   Г-жа Венетка Големшинска относно: 

                   – кражбите извършвани от деца - липсата на работа и безпаричието 

принуждават ромите да подтикват децата си да извършват кражби. Тяхната цел 

единствено са парите. Усилия се полагат много, но резултатите не са задоволителни, 

конкретно за с.Върбово; 

                   - зададения въпрос за грижи за тризнаците в Чупрене – децата имат 

родители, не са разведени, майката получава полагащите се семейни надбавки. Отделен 

е въпроса, че тя не се грижи добре за тях, а тежестта пада върху бабата. 

                   - относно трите деца, получили пенсия по решение на Общинския съвет. Те 

са наблюдавани от отдела. Едно ходи на училище, а другите две на детска градина. 

Малкото има здравословни проблеми и се нуждае от специални грижи и обучение. 

Децата са винаги чисти, спретнати и добре облечени. 

                   Г-н Боян Богдановски – представител на РПУ Белоградчик, подчерта, че 

проблемните деца от с.Върбово могат да бъдат настанени в институции, след като 

никои не се грижи за тях. 

                   Няма други въпроси по внесения материал. 

                   

                   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. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 460 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила на 

детето, Общинският съвет приема  Отчета по Закона за закрила на детето за 2014 год.  и 

Общинска програма за закрила на детето  2015 год. на Община Чупрене. 
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                   Т.4 от дневния ред: Предложение за  приемане на Отчета на 

изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата от общината под 

формата на субсидия през 2014 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 

                   Г-н Костин запозна общинските съветници с внесения материал, като 

подчерта, че читалищата са субсидирана държавна дейност и средствата са крайно 

недостатъчни за нормалното функциониране на малките читалища. Липсата на 

човешки ресурси в населените места на общината води до по-слаба дейност, вкл. и до 

участие в проекти.   

                   Г-н Милчо Михайлов заяви, че е активен участник в художествената 

самодейност на Читалище Горни Лом и там се работи добре. 

                   Г-жа Антонина Георгиева  сподели, че в Читалище Чупрене се работи много 

добре, не само с по-възрастни участници, но и с учениците от училището. След 

направения ремонт на читалището по проект ТГС там е топло, уютно, снабдено с нова 

техника. Всички самодейци са доволни от това, което е направено. 

                   Г-н Младен Младенов сподели, че липсата на достатъчно човешки ресурс 

оказва голямо влияние върху работата на читалищата. И в най-добрите си намерения да 

се направи нещо се среща трудност в тази насока. Апелира да бъдат подкрепени 

усилията на читалищните деятели. 

                   Г-н Ваньо Костин подчерта, че Общината подкрепя всяка добра идея 

подадена от читалищата и че през тази година ще се проведе Х –ят юбилеен фолклорен 

фестивал „Када кум прасе и ти вречу”, като на този празник не само ще пеем и играем, 

а ще стимулираме и местния бизнес, чрез изложби и щандове на местните 

производители. 

                   По внесения материал няма други въпроси. 

 

                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 

предложение за решение. 

 

                   Гласували 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 „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов  ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 461 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 ал.2 от ЗНЧ, 

Общинският съвет  приема Отчета за изразходваните бюджетни средства за 2014 год., 

предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия. 

 

 

                   Т.5 от дневния ред: Предложение за приемане Информация за състоянието 

на социалните  услуги, предоставяни в общността на територията на община Чупрене – 

вносител Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене 

                   Отношение по внесените материали взе г-н Младен Младенов, който оцени 

положително работата на работещите в социалните завадения и подчерта, че тя е много 

трудна с такъв род хора. 

                   Г-жа Райна Горанова – управител на Защитено жилище Чупрене и ЦНСТ 

Долни Лом благодари на ръководството на общината за добрата съвместна работа. 

                   Г-н Николай Иванов – управител на ЦНСТ Репляна направи питане, 

свързано с цените на хранителните продукти, които са по-високи при доставчиците, 

отколкото по магазините. 

                   На поставения въпрос отговори г-н Костин, които разясни, че цените на 

хранителните продукти са разписани с обществената поръчка. През 2014 год. кандидата 

е бил само един. В момента се закупуват документи за нова обществена поръчка, 

колкото повече кандидати толкова по-добре. 

                   Няма други питания. 

 

                   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 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 462 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема за 

сведение внесените Информации за състоянието на социалните услуги, предоставяни в 

общността на територията на община Чупрене през 2014 год. 

  

 

 

                   Т.6 от дневния ред: Предложение за приемане на Информация за 

състоянието на ОУ и ЦДГ от общината – вносител Богомил Станков – Председател на 

Общински съвет Чупрене 

                   Поради отсъствието на вносителите на информация – директорите на 

училища /на съвещание в РИ на МОМН Видин/ и детските градини /празнуване на Баба 

Марта/, общинските съветници решиха същия да бъде разгледан на следващо 

заседание.    
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                   Т.7 от дневния ред: Предложение за издаване на запис на заповед от 

Община Чупрене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по 

Мярка 226 за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда 

чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и 

мониторинг на околната среда” – 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 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 „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов  ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 463 

       На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и договор за отпускане на 

финансова помощ № 05/226/00395 от 19.12.2014 год.  по Мярка 226 за Проект 

„Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на 

система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на 

околната среда” сключен между Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, 

ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският 

съвет Чупрене 

РЕШИ: 

       1.Упълномощава  кмета  на  общината  Ваньо Костадинов Костин  да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  306 091.19 (триста 

и шест хиляди деветдесет и един лева и деветнадесет стотинки) за обезпечаване на 

110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова 

помощ    № 05/226/00395   от 19.12.2014 год. по мярка 226 за Проект „Устойчиво 
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управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за 

откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”, 

сключен между Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

       2. Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 05/226/00395   и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

  

 

 

                   Т.8 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 449, взето с 

Протокол № 33 от 06.02.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене – вносител 

Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене 

                   По внесеното предложение няма дебати. 

 

                   Поради стеклите се обстоятелства и уважителни причини всички становища 

с предложение за решения на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове са прочетени от г-жа Антонина Алексиева 

Георгиева – председател на  Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 

образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание.  

 

                   Г-жа Антонина Алексиева Георгиева прочете становище с предложение за 

решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове. 

 

                   Гласували 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 464 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  Решение 

№ 449, взето с Протокол № 33 от 06.02.2015 год. на заседание на Общински съвет 

Чупрене, като незаконосъобразно. 

 

 

 

 

                   Т.9 от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за продажба 

на общински имот  - ПИ № 321006 – ливада, находяща се в землището на с.Горни Лом 

– вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   По внесеното предложение няма дебати. 

 

                   Г-жа Антонина Алексиева Георгиева прочете становище с предложение за 

решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове. 
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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 „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов  ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 465 

                   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 № 321006, представляващ ЛИВАДА – десета категория в землището на 

село Горни Лом, местност „МИДЖУР” с площ на имота от 25,080 дка.  актуван с АОС 

559, с начална тръжна цена 20000  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 приемане на решение за почистване 

на земеделски земи – общинска собственост от дървесна растителност  

                   По внесеното предложение няма питане. 

                   Г-жа Антонина Алексиева Георгиева прочете становище с предложение за 

решение на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове. 

 

                   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 „ОТСЪСТВА” 
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Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов  ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 466 

                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет  РЕШИ: 

                   1.Да се извършат дейности по почистване на земеделски земи – общинска 

собственост от дървесна растителност. 

                   2. Възлага на Кмета на общината на основание чл.8 ал.1 от Закона за 

опазване на селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира 

дейностите по почистване на земеделските земи  – общинска собственост от дървесна 

растителност, при спазване изискванията на чл.32 от ЗОСИ.    

                   3. На основание чл.34 ал.4  от Закона за общинската собственост добитата 

дървесина да бъде дарена  на : ОУ Чупрене и ОУ Горни Лом, ЦДГ Чупрене и ЦДГ 

Горни Лом, Защитено жилище за лица с психични разстройства Чупрене, Център за 

настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства Долни Лом, Център за 

настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост Репляна, 

Домашен социален патронаж и обществена трапезария Чупрене, седем пенсионерски 

клуба на територията на общината, Общинската администрация и седемте кметства. 

  

 

                   Т.11 от дневния ред: Разни 

                   Г-н Богомил Станков – запозна общинските съветници с писмото на НСОРБ 

за членство във  Фонд „Общинска солидарност” 

                   Г-н Ваньо Костин постави на вниманието на общинските съветници: 

                   -намерение за разкриване на ЦНСТ в с.Горни Лом – търсене на подходяща 

сграда; 

                   -годишните събрания за отчитане дейността на администрацията по 

населените маста на общината; 

                   -предстоящата среща на пчеларите на общинско ниво; 

                   -получено предложение за частна охранителна дейност на територията на 

общината. 

 

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 12.00 ч. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
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