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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 35   

 

                   Днес 27.03.2015 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, Долни Лом, Кмет на Кметство с.Горни Лом 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 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  приемане на Информация за състоянието на  Основните 

училища и Целодневните детски градини от общината 

                   2.Предложение за приемане на Програма за развитие на туризма в Община 

Чупрене 2015 – 2020 год.  

                   3.Предложение за приемане на   Отчета за състоянието на общинския дълг 

на Община Чупрене за 2014 год. 

                   4.Предложение за приемане на Отчета за изпълнението на бюджета и на 

средствата от Европейския съюз на Община Чупрене за 2014 год. 

                   5.Предложение за актуализация на бюджета на общината за 2015 год. и 

разкриване на изнесени работни места 

                   6.Предложение за продажба на общински имоти в землището на 

с.Средогрив 

                   7. Предложение за продажба на общински имоти в землището на с. Долни 

Лом 

                   8. Предложение за продажба на общински имоти в землището на с.  

Търговище 

                   9. Предложение за продажба на общински имоти в землището на с.Репляна 

                 10.Предложение за продажба на общински имоти в землището на с. Долни 

Лом 

                 11.Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община Чупрене 

за 2015 год.  

                 12.Разни 
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                   Преди започване на работата по дневния ред г-н Богомил Станков представи 

на общинските съветници г-н Михайлов – Директор на Държавно горско стопанство 

Чупрене, поканен по повод поставените въпроси от населението по време на годишните 

събрания на Кмета на общината във всички населени места, във връзка с състоянието 

на полските пътища и имотите на населението покрай тях, съсипани от работещите 

фирми по дърводобива – много коловози от камиони, извършващи превоза на дърва, 

ливади – направени на рампи и складове и т.н. 

                   Г-н Костин запозна общинските съветници с действителното състояние на 

нещата и постъпилите устни сигнали от населението и подчерта, че има основание за 

оплакване в тази връзка. Полските пътища са съсипани от големите камиони на 

фирмите по дърводобива, които не извършват движението по определения за целта път, 

а минават там, където им е удобно, без да се интересуват какво остава след тях.  

                   Въпреки проведените разговори с ръководството на Горско стопанство 

Чупрене и частните фирми по дърводобива претоварването на дървесината от камиона 

на тирове се извършва на асфалтираните по европейски проекти общински пътища, 

които са под строго наблюдение за срок от 5 години, общината плаща за тях 

застраховки и може за претърпи санкции за това, че са повредени. 

                   Г-н Костин подчерта, че начина на действие от страна на фирмите по 

дърводобива е неуважение към населението на общината и към самата община. Ако 

продължи този начин на работа и не се опазват земеделските земи на населението, 

общината ще предприеме необходимите действия за решаване на проблема. 

                  Отношение по въпроса взеха: 

                   - г-жа Мария Тодорова – разказа за състоянието на полските пътища в 

м.Буковец и Равна в Чупрене, по които се движи техниката на фирмата, в която тя 

работи; 

                   -г-н Младен Младенов се интересува: в сключения договор с фирмите за 

добив на дървесина има ли клаузи за ремонт на повредени полски пътища след 

приключване на работа в обекта; 

                   -г-н Георги Викторов изказа мнение, че всичко това трябва да бъде 

обвързано документално, като по такъв начин да се въведе ред и да се спазват 

правилата; 

                   -г-н Георги Любенов разказа за повредените крайпътните канавки в Горни 

Лом, където водата тече по пътя и съсипва всичко.Предлага за фирмите по дърводобива 

да се въведе депозит, които да се използва евентуално за ремонт на повредените полски 

пътища; 

                   За лошото състояние на полските пътища споделиха кметските наместници 

на селата Репляна, Долни Лом и Търговище и предложиха по решение на общинския 

съвет фирмите по дърводобива да внасят депозит в общината от 2000 лв. за ремонт на 

полските пътища, който да бъде възстановен на фирмите сред приключване на работата 

в района и направените от тяхна страна ремонти на пътищата, след оглед на комисия, 

назначена от общината с представители на заинтересованите страни. 

                   Г-н Богомил Ставков постави въпроса за определеното място за рампи и 

складове на дървесината, по всяка вероятност не в ливадите на хората, а практиката е 

такава. Това довежда до невъзможност да се използват ливадите години наред.  

                   Г-н Костин пое ангажиманта за: 

                   - в края на всяко населено място да се поставят предупредителни табели за 

извършване на движението по установените полски пътища, а не по ливадите и нивите 

на населението; 
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                   -определяне във всяко населено място места за претоварване на камионите, а 

директора на горското стопанство да проведе среща с фирмите изпълнителки, по 

поставените по-горе въпроси.  

                   Думата беше дадена на г-н Михайлов – директор на ДГС Чупрене, който с 

чувство на неудобство отговори на поставените въпроси, като подчерта, че една от 

причините за това състояние на нещата е промяната в нормативната уредба. 

Природните бедствия напоследък – дъжд, вятър, обледяване, усложниха още повече 

обстановката. Дървесина пострадала при заледяването трябва да бъде усвоена, в 

противен случай, при малко едно невнимание, се крие опасност от пожар. При 

сключване на договорите за дърводобив има клаузи за ремонт на повредени пътища от 

страна на фирмите, но явно не се изпълняват. Одобрява гаранцията за ремонт на 

полските пътища, която може да гласува Общинският съвет, да се внесе от фирмата 

изпълнител по дърводобива. Поема ангажимент, фирмите работещи за горското 

стопанство да отремонтират пътищата. Обяви пред Общинския съвет, че в седмицата на 

гората има планувана среща с общинското ръководство по въпросите за дърводобива и 

опазване на пътищата. 

                   След приключване на дебата по опазване на полските пътища и 

земеделските земи на населението се премина към работа по дневния ред. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 

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

състоянието на  Основните училища и Целодневните детски градини от общината – 

вносител г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет 

                   Отношение по внесения материал взеха: 

                   -г-н Младен Младенов – като учител, е запознат е с проблемите в 

образованието и препоръчва на директорите на училищата за в бъдеще, при 

изготвянето на информация и проблеми за решаване – кадрово осигуряване, 

посещаемост на ученици и т.н.,  да посочат начина, как да бъдат решени; 

                   -г-н Милчо Михайлов направи питане за реализирания преходен остатък в 

края на годината; 

                   Отговориха на питанията: 

                   -г-жа Бойка Атанасова – директор ОУ Чупрене: 

                    * по въпроса са преходния остатък в края на годината – средства за 

изплащане на обезщетение при пенсиониране на учител, постъпили по сметката на 

училището в края на бюджетната година; 

                   * сподели за проблеми с кадровото осигуряване в училищата – 

отдалечеността от града е главната причина за липса на по-млади кадри; 

                   *проблемите с посещаемостта в училищата – дължаща се на големия 

процент ученици от ромски произход; 

                   *неумение за опазване на училищното имущество от страна на учениците – 

липса на домашно възпитание. 

                   -г-жа Людмила Борисова – директор ОУ Горни Лом сподели, че част от 

реализирания преходен остатък в края на годината се дължи на направените икономии 

за текущ ремонт на училището от самите учители /без заплащане/ и за изплащане на 

обезщетение при пенсиониране на учители. 

                   Към директорите на детските градини не бяха направени питания. 
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                   В заключение г-н Костин изказа мнение, че самата система на образование е 

такава и не търпи коментар. 

                   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 11 съветника: 

                   „ЗА”   - 11 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

                   РЕШЕНИЕ № 467 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  Общинският съвет приема 

изнесената информация за сведение и препоръчва на директорите на детските градини 

и училищата да набележат мерки и предприемат действия за намаляване на 

безпричинните отсъствията на децата и учениците от учебните занятия, и за 

подобряване на дисциплината в учебните заведения. 

 

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за развитие на 

туризма в Община Чупрене 2015 – 2020 год. - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 

                   Г-н Костин представи Програмата за развитие на туризма в община 

Чупрене, като спомена, че същата е разработена по проект на ОП „Административен 

капацитет” и е пригодена в наши условия, но липсата на частна инициатива и 

възрастовия потенциал на населението са едни от пречките за общината и дейностите, 

които има намерение да развива. 

                   Г-жа Антонина Георгиева сподели свои впечатления и наблюдения за 

развитие на туризма в Родопите. 

                   По внесеното предложение няма други дебати.  

 

                  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: 

                   „ЗА”   - 11 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

                   РЕШЕНИЕ № 468 
                   На основание чл.21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона 

за туризма, Общинският съвет приема Програма за  развитие на туризма в Община 

Чупрене 2015 -2020 година. 
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                   Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на   Отчета за състоянието на 

общинския дълг на Община Чупрене за 2014 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 

на Община Чупрене 

                   Г-н Костин запозна общинските съветници подробно с отчета за 

състоянието на общинския дълг през 2014 год., като подчерта, че липсата на 

достатъчно собствени приходи на общината е довело до поемането на дългосрочния 

общински дълг, за да има възможност общината да изпълнява дейностите по 

спечелените проекти по Оперативните програми. 

                   По предложението няма дебати.  

 

                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

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

предложение за решение. 

 

                   Гласували 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 № 469 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за 

общинския дълг Общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2014 год. 

 

 

                   Т.4 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета за изпълнението 

на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Чупрене за 2014 год. – 

вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   Г-н Костин направи разяснение по внесения материал, като се спря 

подробно на собствените приходи на общината – данъчни и неданъчни, и направените 

разходи за местни дейности, разходите по Оперативните програми. 

                   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:  

 

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 № 470 
                   І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140 от Закона за 

публичните финанси Общинският съвет: 

                   1.Приема Отчета  за  изпълнение на бюджета на Община Чупрене и Отчета 

на средствата от Европейския съюз за 2014 год. 

                   2.Одобрява разходите за представителни цели за 2014 год. на: 

                      -Кмета на Община Чупрене в размер на 9205  лв.; 

                      -Председателя на Общински съвет Чупрене в размер на 293 лв.  

                   ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет одобрява командировките: 

                   1.На Председателя на Общинския съвет за второ шестмесечие на 2014 год. в 

размер на 190 лв.  

                   2.На  Кмета на общината за второ шестмесечие на 2014 год. в размер на 240 

лв.  

 

 

 

 

                   Т.5 от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на общината 

за 2015 год. и разкриване на изнесени работни места – вносител г-н Ваньо Костин – 

Кмет на Община Чупрене 

                   Г-н Костин запозна общинските съветници с внесения материал и изказа 

мнение за необходимост от кадри, владеещи чужди езици и дейности, свързани с 

управление на европейски проекти. 

                   Г-н Младен Младенов предложи да се приеме предложението, тъй като 

„целта оправдава средствата”. 

                   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:  

 

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 № 471 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.107з до чл.107п от 

Кодекса на труда, Общинският съвет Чупрене реши: 

                   1.Разрешава разкриването на две щатни бройки за извършване на работа от 

разстояние в дейност „Общинска администрация” – дофинансиране на държавни 

дейности със собствени приходи, с длъжностни наименования „Главен експерт 

Инвестиционна политика и НПО” и „Главен специалист Инвестиционна политика и 

НПО”. 

                   2.Възлага на Кмета на община Чупрене да направи актуализация на бюджета 

за 2015 год., както следва: 

                   Дофинансиране на държавни дейности със собствени приходи: 

 

Дейност 1/1/122 – „Общинска администрация” +    24000 лв. 

§ 0101 – заплати +14400  

§ 0551 – осиг.вноски ДОО +1520 

§ 0560 – ЗОВ +695 

§ 0580 – ДЗПО +405 

§ 1000 – издръжка общо +6980 

В т.ч.: 

§1016 –ел.енергия, горива +1780 

§ 1020 – външни услуги +1700 

§ 5201 –придобиване компютри +2500 

§ 5203 – придобиване на стопанки инвентар +1000 

Численост на персонала 2 щатни бройки 

 

като необходимите средствата са за сметка на дейност 8/6/898 „Други дейности по 

икономиката” - § 0202 – други възнаграждения и плащания  за персонала по 

извънтрудови правоотношения    -24000 лв. 

 

 

                   Т.6 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти в 

землището на с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
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                   По предложението няма дебати. 

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

евроинтеграция и еврофондове г-жа 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” 

 

                   РЕШЕНИЕ № 472 
                   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 № 030041, представляващ – Лозе – седма категория в землището на село 

Средогрив, местност „САДОВЕ” с площ на имота от 4.279 дка., актуван с АОС 536, с 

начална тръжна цена 840  лв.  

ПИ № 038019, представляващ – Ливада – девета категория в землището на село 

Средогрив, местност „ЛАЛОВИЦА” с площ на имота от 3.833 дка., актуван с АОС 542, 

с начална тръжна цена 625  лв.  

ПИ № 038025, представляващ – Лозе – девета категория в землището на село 

Средогрив, местност „ЛАЛОВИЦА” с площ на имота от 2.374 дка., актуван с АОС 543, 

с начална тръжна цена 345  лв.  

ПИ № 038029, представляващ – Ливада – девета категория в землището на село 

Средогрив, местност „ЛАЛОВИЦА” с площ на имота от 0.589 дка., актуван с АОС 544, 

с начална тръжна цена 100  лв.  

ПИ № 038030, представляващ – Ливада – девета категория в землището на село 

Средогрив, местност „ЛАЛОВИЦА” с площ на имота от 11.812 дка., актуван с АОС 

545, с начална тръжна цена 1930  лв. 

ПИ № 038031, представляващ – Нива – девета категория в землището на село 

Средогрив, местност „ЛАЛОВИЦА” с площ на имота от 7.382 дка. актуван с АОС 546, 

с начална тръжна цена 1270  лв.   

Обща начална тръжна цена 5110 лв. 
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 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.7 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти в 

землището на с. Долни Лом – 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-жа 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” 

 

                   РЕШЕНИЕ № 473 

                   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 № 232016 представляващ ЛИВАДА ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ в землището на 

село Долни Лом, местност „КИТКА” с площ на имота от 5.042 дка, актуван с АОС 552, 

с начална тръжна цена 940  лв.  

ПИ № 116013 представляващ ЛИВАДА ОСМА КАТЕГОРИЯ в землището на 

село Долни Лом, местност „РОГ” с площ на имота от 0.872 дка, актуван с АОС 553, с 

начална тръжна цена 160  лв.  

ПИ № 116025 представляващ ЛИВАДА ОСМА КАТЕГОРИЯ в землището на 

село Долни Лом, местност „ОРНИЦА” с площ на имота от 8.792 дка, актуван с АОС 

554, с начална тръжна цена 1600 лв.  

ПИ № 105008 представляващ ЛИВАДА осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „ЧЕРНА БАРА” с площ на имота от 5.108 дка, актуван с АОС 

555, с начална тръжна цена 930  лв.  



 10 

ПИ № 232037 /двеста тридесет и две хиляди тридесет и седем/ представляващ 

ЛИВАДА девета категория в землището на село Долни Лом, местност „КИТКА” с 

площ на имота от 13.621 дка, актуван с АОС 564, с начална тръжна цена 2360  лв. 

 

Обща начална тръжна цена 5990 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 продажба на общински имоти в 

землището на с.  Търговище – 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-жа 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” 

 

                   РЕШЕНИЕ № 474 
                   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 № 040032 представляващ – Ливада – пета категория в землището на село 

Търговище, местност „ДЕДИН ДОЛ” с площ на имота от 2.549 дка. актуван с АОС 523, 

с начална тръжна цена 910  лв.  

ПИ № 040033 представляващ – Ливада – пета категория в землището на село 

Търговище, местност „ДЕДИН ДОЛ” с площ на имота от 4.500 дка. актуван с АОС 524, 

с начална тръжна цена 1610  лв. 
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ПИ № 040031 представляващ ЛИВАДА пета категория в землището на село 

Търговище, местност „ДЕДИН ДОЛ” с площ на имота от 4.398 дка.  актуван с АОС 565, 

с начална тръжна цена 1570  лв.  

ПИ № 040037 представляващ ЛИВАДА пета категория в землището на село 

Търговище, местност „ДЕДИН ДОЛ” с площ на имота от 3.499 дка. актуван с АОС 566, 

с начална тръжна цена 1250  лв.  

  

Обща начална тръжна цена 5340 лв. 

 

            Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при условията и 

по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество. 

 

 

                   Т.9 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти в 

землището на с.Репляна – 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-жа 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” 

 

                   РЕШЕНИЕ № 475 
                   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 публичен чрез търг 

с явно наддаване на частна общинска собственост:  

ПИ № 075117 представляващ ЛИВАДА шеста категория в землището на село 

Репляна, местност „СТУБЪЛ” с площ на имота от 1.501 дка. актуван с АОС 562, с 

начална тръжна цена 360  лв.  
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ПИ № 100014 ЛИВАДА осма категория в землището на село Репляна, местност 

„КРУШИЕ” с площ на имота от 2.022 дка. актуван с АОС 563, с начална тръжна цена 

470  лв.  

Обща начална тръжна цена 830 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 продажба на общински имоти в 

землището 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-жа 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” 

 

                   РЕШЕНИЕ № 476 
                  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 № 036036, представляващ – Ливада – девета категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Тънки рът” с площ на имота от 1,200 дка., актуван с АОС 507, с 

начална тръжна цена 215  лв.  

ПИ № 036025 представляващ Ливада – девета категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Тънки рът” с площ на имота от 2,000 дка., актуван с АОС 547, с 

начална тръжна цена 355  лв.  
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ПИ № 030008 представляващ Ливада – девета категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Тънки рът” с площ на имота от 4,485 дка, актуван с АОС 549, с 

начална тръжна цена 790 лв.  

ПИ № 036017 представляващ Ливада – девета категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Тънки рът” с площ на имота от 9,485 дка, актуван с АОС 551, с 

начална тръжна цена 1675  лв.  

 

Обща начална тръжна цена 3035 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.11 от дневния ред: Предложение за ползването на пасища, мери и ливади 

в Община Чупрене за 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 

                   Г-н Костин запозна общинските съветници с промените но ЗСПЗЗ и начина 

за определяне на земи за паша на животни. 

                   По внесеното предложение няма дебати. 

 

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

евроинтеграция и еврофондове г-жа 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” 

 

                   РЕШЕНИЕ № 477  
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинският съвет: 

 1.Приема „Годишен план за паша на територията на община Чупрене за 2015 

год.” и опис на имотите, които е неразделна част от Годишния план. 
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 2.Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване на стопани отглеждащи пасищни животни. 

 3.Определя задълженията на Община Чупрене и на ползвателите за 

поддържането на имотите за общо и индивидуално ползване, съгласно „Годишен план 

за паша”. 

 4.Приема правила за ползване на мери и пасища на територията на Община 

Чупрене.   

 5.Възлага на Кмета на Община Чупрене да организира изпълнението на Годишен 

плана за паша за 2015 г. 

 

                   Т.12 от дневния ред:Разни 

                   Г-н Костин – Кмет на Община Чупрене сподели намерения за: 

                   -засипване с фракция на улици в населените места на общината; 

                   - за стимулиране на пчеларите – дарение по два кошера, след решение на 

Общински съвет; 

                   -коментира състоянието на автомобилния парк на общината; 

                   -учредяване на Туристическо дружество Чупрене. 

 

 

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 12.10 ч. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 

 

 

 


