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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 38  

 

                   Днес 26.06.2015 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 по 

уважителни причини Младен Любенов Младенов.  

                   На заседанието присъстваха Кмет на Кметство Горни Лом и Кметски 

наместници на селата Репляна, Върбово, Протопопинци. 

                   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 бюджета на общината в частта за „местни 

дейности” 

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

на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащана на данък добавена 

стойност след извършено авансово плащане по договор № 05/321/01414 от 06.12.2013 

год. по Мярка 321 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /III-102/ 

- Махала Бостаните – Върбово – Чупрене / III-114/ от км.0+000 до км. 10+400” 

                   3.Предложение за  съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 

набирателната сметка за бюджета на Община Чупрене 

                   4.Предложение промяна на класа на крайния участък на път ІІІ-114 от РПМ 

през с.Ружинци до с.Чупрене 

                   5.Предложение за закупуване на земеделска земя, ПИ № 098003, землище на 

с.Боровица 

                   6.Предложение за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя, 

общинска собственост 

                   7.Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез 

публичен търг с явно наддаване на земеделски земи, общинска собственост 

                   8. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на наследници на Михаил Георгиев Видин б.ж. на 

с.Горни Лом 

                   9. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на наследници на Живко Цветков Виденов б.ж. на 

с.Горни Лом 

                   10.Разни 
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 

                   Поради отсъствие на Кмета на Община Чупрене г-н Ваньо Костин, който 

ползва платен отпуск, материалите бяха представени от г-н Богомил Станков – 

Председател на Общинския съвет. 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на общината 

в частта за „местни дейности” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   По внесения материал 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 ОТСЪСТВА 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

                    

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 496  

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет РАЗРЕШАВА 

актуализация на разходната част на бюджета на Община Чупрене в частта за „местни 

дейности” за 2015 год., дейност 829 ”Други дейности по  селско и горско стопанство, 

лов и риболов”, както следва: 

                   § 0101 – заплати +1800 лв. 

                   § 0551 – осигурителни вноски за ДОО +250 лв. 

                   § 0560 – ЗОВ +90 лв. 

                   Численост на персонала + 0,5 бр.  

   

                   Горните средства са за сметка на дейност 865 „Други дейности по туризма”: 

                   § 0101 – заплати -1200 лв. 

                   § 0551 – осигурителни вноски за ДОО -130 лв. 

                   § 0560 – ЗОВ -50 лв. 

                   § 1016 – вода, горива, енергия -760 лв. 

                   Численост на персонала – 0,5 бр.,  

 

като делегира права на кмета на общината да направи актуализация по разходната част 

на бюджета на „местни дейности”. 
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                   Т.2 от дневния ред: Предложение за  издаване на запис на заповед от 

Община Чупрене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

плащана на данък добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 

05/321/01414 от 06.12.2013 год. по Мярка 321 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на път VID 1180 /III-102/ - Махала Бостаните – Върбово – Чупрене / III-

114/ от км.0+000 до км. 10+400” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 

                  По внесения материал 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 ОТСЪСТВА 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

                    

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 497  

       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 № 05/321/01414 от 06.12.2013 год. по мярка 321 за 

Проект„Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /III-102/ - Махала 

Бостаните – Върбово – Чупрене / III-114/ от км.0+000 до км. 10+400”, 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 173 306,02 (сто седемдесет и 

три хиляди триста и шест лева и две стотинки) за обезпечаване на 110 % от 

стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за 

отпускане на финансова помощ    № 05/321/01414 от 06.12.2013 год. по мярка 321 за 
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Проект „Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /III-102/ - Махала 

Бостаните – Върбово – Чупрене / III-114/ от км.0+000 до км. 10+400”,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 № 05/321/01414  и да ги представи пред 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

                   Т.3 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 предложения 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 ОТСЪСТВА 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

                    

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ №  498 

                   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 

80 000 лв. / Осемдесет хиляди лв./, от набирателната сметка на общината, за 

извършване на неотложни разплащания, възстановими до 25.12.2015 год. 

                   2.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение. 

                     
 

                   Т.4 от дневния ред: Предложение промяна на класа на крайния участък на 

път ІІІ-114 от РПМ през с.Ружинци до с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 

на Община Чупрене 

                   По предложението няма дебати. 

 



 5 

                   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 № 499 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене 

одобрява промяната на статута на път   ІІІ -114 / Лом – Сталийска махала – Дондуково – 

Дреновец – Ружинци – Чупрене – м. Бела вода/, в участъка от с. Чупрене до местността 

Бялата вода (от км. 61+400 с географски координати 43,517812 с.ш. и 22,664918 и.д. до 

км. 72+088 с географски координати 43,462322 с.ш. и 22,605175 и.д.) от „третокласен” в 

„общински”. 

 

 

 

 

                   Т.5 от дневния ред: Предложение за закупуване на земеделска земя, ПИ № 

098003, землище на с.Боровица – 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 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 ОТСЪСТВА 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 500 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 

местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинския 

съвет разрешава да се придобие чрез правна сделка правото на собственост на ПИ № 

098003, землище на с.Боровица с площ 4,150 дка  за сумата от 2500 лв., като възлага на 

кмета на Община Чупрене да извърши правната сделка. 

 

 

 

                   Т.6 от дневния ред: Предложение за промяна начина на трайно ползване на 

земеделска земя, общинска собственост – 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 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 ОТСЪСТВА 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 501 
                   На основание чл21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.45и ал.1 от Правилник за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският 

съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на: 

                   ПИ № 221001 - ПАСИЩЕ, МЕРА десета категория в землището на село 

Горни Лом, местност „КИТКА” с площ на имота от 81,959 дка. за други земеделски 

нужди, като  ливада. 

                   Промяната на начина на трайно ползване се извършва въз основа на 

приложената скица, която е неразделна част от настоящето решение. 
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                   Т.7 от дневния ред: Предложение за определяне на нова начална цена за 

продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделски земи, общинска 

собственост – 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 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 „ПРОТИВ” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов ОТСЪСТВА 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 9 гласа „ЗА” 

                                                                     1 глас „ПРОТИВ” – Мая Йолкичова 

                                                                     0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 502 
                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.105 ал.13 от Наредбата за реда за придобиване, 

стопанисване, управление  и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 

определя нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на частна 

общинска собственост  

       ПИ № 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 637  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 1127  лв. 

      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 1099  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 875  лв.  

      Обща начална тръжна цена 3738 лв. 

       Съгласно чл.45, ал.1 и ал.3 от Закона за добавена стойност сделката е 

освободена.  
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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.8 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 

поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Михаил Георгиев 

Видин б.ж. на с.Горни 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 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 ОТСЪСТВА 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 503 
                   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 02-272/24.06.2015 г. на 

ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 

възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 

Михаил Георгиев Видин – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 

18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0808/12.02.1992 г., за землището на с. Горни 

Лом, общ. Чупрене. 

 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                      0,900                                   Крушак 

2.              нива                      1,700                                   Бела вода 

3.              нива                      4,400                                   Ломски дел 

4.              нива                      2,500                                   Слановище 

5.              нива                      2,000                                   Китка 

6.              нива                      4,000                                   Китка 

7.              нива                      3,000                                   Краставичка 

8.              нива                      3,400                                   Слановище 
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9.              нива                      2,000                                   Голички рът 

10.            ливада                   1,600                                   Равна река 

11.            ливада                   3,500                                   Раков връх 

12.            ливада                   2,500                                   Средореци 

13.            ливада                   0,200                                   Церов дол 

14.            ливада                   0,400                                   Лук 

15.            ливада                   4,000                                   Лева река 

16.            ливада                   3,000                                   Люта 

 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 

Горни Лом: 

Имоти № 055002, 055015, 055018, 055020, 144002, 363003 

 

 

 

                   Т.9 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 

поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Живко Цветков 

Виденов б.ж. на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   По предложението няма дебати. 

 

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

евроинтеграция и еврофондове г-жа 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 ОТСЪСТВА 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 504 
                   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 02-273/24.06.2015 г. на 

ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 

възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 

Живко Цветков Виденов – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 
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18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1711/11.03.1992 г., за землището на с. Горни 

Лом, общ. Чупрене. 

 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                      2,000                                   Зли брод 

2.              нива                      2,000                                   Голички рът 

3.              нива                      1,000                                   Старица 

4.              нива                      2,000                                   Китка 

5.              нива                      3,000                                   Рака поляна 

6.              нива                      3,000                                   Рака поляна 

7.              нива                      2,000                                   Рака поляна 

8.              нива                      2,000                                   Средореци 

9.              нива                      3,000                                   Краставичка река 

10.            нива                      4,000                                   Краставичка река 

11.            нива                      0,500                                   Слановище 

12.            нива                      2,000                                   Голички рът 

13.            нива                      2,000                                   Голички рът 

14.            ливада                   2,500                                   Старица 

15.            ливада                   2,000                                   Средореци 

16.            ливада                   6,000                                   Раков връх 

17.            ливада                   7,000                                   Дупляк 

18.            ливада                   3,000                                   Дупляк 

19.            ливада                   4,000                                   Трап 

20.            нива                      0,200                                   Церак 

 

 И дава съгласие да бъде възстановен в следния имот в землището на с. Горни 

Лом: 

Имот  № 001111, 364001, 001053 

 

                   Т.10 от дневния ред: Разни: 

                   -г-н Богомил Станков информира общинските съветници относно постъпила 

молба от Станчо Марков от с.Средотрив за решаване на спорен въпрос за стоеж на 

разрушен кът за отдих в същото село – молбата не е от компетенцията на Общинския 

съвет; 

                   -г-н Георги Викторов – за безразборната сеч при бране на липов цвят – 

кметовете по села да предприемат действия за контрол. 

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.40 ч. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков/ 


