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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 40  

 

                   Днес 18.08.2015 год. от 09.40 часа в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   

                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   

                   На заседанието присъстваха Кмета на с.Горни Лом, Кметски наместници на 

селата Репляна, Върбово, Търговище, Средогрив. 

                   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  отмяна на Решение № 514, взето с Протокол № 39 от 

17.07.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене 

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

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 05/313/00252 от 

12.12.2013 год. по Мярка 313 за Проект „Изграждане на туристическа инфраструктура – 

места за отдих и развлечение, път и пътека към връх Миджур на територията на 

Община Чупрене” 

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

на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 05/313/00249 от 

10.12.2013 год. по Мярка 313 за Проект „Изграждане на туристическа инфраструктура 

и поставяне на архитектурни елементи за обслужване на туризма в района с. Долни 

Лом и с. Горни Лом 

                   4.Предложение за    издаване на запис на заповед от Община Чупрене в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък 

върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 

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” 

                   5.Предложение за  актуализация на поименния списък за капиталови 

разходи за 2015 год. 

                   6.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 084002 землище 

с.Долни Лом 
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                   7.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 221001 землище 

с.Горни Лом 

                   8.Предложение за продажба на пакет от 4 бр. общински имоти  находящи се 

в землището на с.Долни Лом 

                   9.Предложение за продажба на общински имоти ПИ № 262003 и ПИ № 

060004 землище Горни Лом 

                   10. Предложение за продажба на общински имот ПИ № 067020 землище 

с.Търговище  

                   11.Предложение за  отдаване под наем на земеделски земи в землището на 

с.Чупрене и с.Търговище 

                   12.Предложение за  отдаване под наем на земеделски земи в землището на 

с.Чупрене и с.Търговище 

                   13.Предложение за одобряване на ползване на прогнозно количество стояща 

маса дървесина от ОГФ 

                   14.Предложение за безвъзмездно придобиване от Община Чупрене на 

недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се в землището на с.Горни Лом, 

за реализиране на инвестиционно намерение на общината за изграждане на ски зона 

под връх Миджур 

                   15.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за 

трансгранично сътрудничество България - Румъния  - Interreg V-A Romania-

Bulgaria, Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”. 

                   16.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за 

трансгранично сътрудничество България - Румъния  - Interreg V-A Romania-

Bulgaria, Приоритетна ос 2 „Зелен регион”. 

                   17.Разни 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  отмяна на Решение № 514, взето с 

Протокол № 39 от 17.07.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене – вносител 

г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   Поради допусната явна грешка в представената таблица е наложително да 

бъде отменено Решение № 514, като нецелесъобразно, заяви г-н Костин. 

                   По предложението няма дебати. 

 

                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 

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

становище с предложение за решение. 

 

                   Гласували 11 съветника: 

                   „ЗА”   - 11 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 516  
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  Решение 

№ 514, взето с Протокол № 39 от 17.07.2015 год. на заседание на Общински съвет 

Чупрене, като нецелесъобразно. 

 

 

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за  издаване запис на заповед от Община 

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

на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 

05/313/00252 от 12.12.2013 год. по Мярка 313 за Проект „Изграждане на туристическа 

инфраструктура – места за отдих и развлечение, път и пътека към връх Миджур на 

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

Чупрене 

                   По внесеното предложение няма дебати. 

 

                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

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

предложение за решение. 

 

                   Гласували 11 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Георги Викторов Георгиев „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов „ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 517 
       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 № 05/313/00252 от 12.12.2013 год. по мярка 313 за Проект 

„„Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и развлечение, 

път и пътека към връх Миджур на територията на Община Чупрене”, 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 
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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 34 099,30 (тридесет 

и четири хиляди деветдесед и девет лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % 

от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за 

отпускане на финансова помощ    № 05/313/00252 от 12.12.2013 год. по мярка 313 за 

Проект „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и 

развлечение, път и пътека към връх Миджур на територията на Община 

Чупрене”,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 № 05/313/00252  и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

                     

 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение за  издаване на запис на заповед от 

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

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по 

договор № 05/313/00249 от 10.12.2013 год. по Мярка 313 за Проект „Изграждане на 

туристическа инфраструктура и поставяне на архитектурни елементи за обслужване на 

туризма в района с. Долни Лом и с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 

                   По предложението няма дебати. 

 

                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

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

предложение за решение. 

 

                   Гласували 11 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Георги Викторов Георгиев „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов „ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 518 
       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 № 05/313/00249 от 10.12.2013 год. по мярка 313 за Проект 

„Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на архитектурни 

елементи за обслужване на туризма в района с. Долни Лом и с. Горни Лом”, 
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 24 742,56 (двадесет 

и четири хиляди седемстотин четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки) за 

обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово 

плащане по договор за отпускане на финансова помощ    № 05/313/00249 от 10.12.2013 

год. по мярка 313 за Проект „Изграждане на туристическа инфраструктура и 

поставяне на архитектурни елементи за обслужване на туризма в района с. Долни 

Лом и с. Горни Лом”,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 № 05/313/00249  и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

                   Т.4 от дневния ред: Предложение за    издаване на запис на заповед от 

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

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по 

договор № 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” – 

вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   По предложението няма дебати. 

 

                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

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

предложение за решение. 

 

                   Гласували 11 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Георги Викторов Георгиев „ЗА” 



 6 

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 № 519    
       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 59 756,32 (петдесет 

и девет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и тридесет и две стотинки) за 

обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово 

плащане по 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. 

         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.5 от дневния ред: Предложение за  актуализация на поименния списък за 

капиталови разходи за 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 

                   По предложението няма дебати. 
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                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

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

предложение за решение. 

 

                   Гласували 11 съветника: 

  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Георги Викторов Георгиев „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 

Младен Любенов Младенов „ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 520 
                   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 актуализирането на  поименния 

списък за капиталови разходи за 2015 год. на Община Чупрене, съгласно направеното 

предложение. 

 

 

 

                   След приемане на решението за актуализация на поименния списък за 

капиталови разходи, г-н Костин направи допълнение и разясни на общинските 

съветници необходимостта от закупуване на камион за снегопочистване и опесачаване 

на общинските пътища и улиците в населените места, поради факта, че Община 

Чупрене сама извършва тези дейности, а не ползва външни услуги, което е 

икономически по изгодно. Техниката, с която разполага общината в момента е много 

стара и не подлежи на ремонт. Тъй като процедурата по обществената поръчка е 

продължителна, г-н Костин апелира към общинските съветници за разбиране и вземане 

на допълнително решение за закупуване на необходимата техника. 

                   Отношение по въпроса взеха г-н Цветан Николов и г-н Младен Младенов, 

които одобриха закупуването на специализираната техника.  

                   Г-н Богомил Станков предложи на гласуване предложението на кмета на 

общината за закупуване на машина за снегопочистване и опесачавене на общинските 

пътища и улиците в населените маста на общината, и за допълнение на дневния ред с 

нова т.17. „Увеличение размера на капиталовите разходи с източник на финансиране – 

собствени средства”. 

 

                   Гласували 11 съветника: 

                   „ЗА”   - 11 гласа 
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                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

                   Дневния ред са допълва с нова т.17 „Увеличение размера на капиталовите 

разходи с източник на финансиране – собствени средства”, а т.17, става т.18. Разни. 

 

 

 

                   Т.6 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 

084002 землище 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 № 521 

                   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 № 084002, представляващ – нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Ръжище” с площ на имота от 9,866 дка., актуван с АОС 588, с 

начална тръжна цена 2100  лв.  

         Начална тръжна цена 2100 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. 
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                   Т.7 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 

221001 землище 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 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 № 522 
                   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 № 221001 представляващ – ливада -  десета категория в землището на 

село Горни Лом, местност „Китка” с площ на имота от 81.959 дка. актуван с АОС 589, с 

начална тръжна цена 50000  лв.  

         Начална тръжна цена 50000 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 пакет от 4 бр. общински 

имоти  находящи се в землището на с.Долни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 

на Община Чупрене 

                   Отношение по въпроса взеха: 

                   -г-н Младен Младенов – има някои неизяснени неща и може да се създаде 

напрежение между собствениците на съседните имоти; 

                   -г-н Георги Викторов – земята е общинска собственост и няма пречка да 

бъде обявена за продажба, чрез търг и които желае може да участва в търга. 
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                   По предложението няма други 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 № 523 
                   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 № 120002, представляващ – нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „сухо поле” с площ на имота от 2,393 дка., актуван с АОС 585, с 

начална тръжна цена 505  лв.  

ПИ № 120006 представляващ - нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Сухо поле” с площ на имота от 0,538 дка., актуван с АОС 584, с 

начална тръжна цена 115  лв.  

ПИ № 120011 представляващ - нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Сухо поле” с площ на имота от 0,457 дка, актуван с АОС 583, с 

начална тръжна цена 100 лв.  

ПИ № 120014 представляващ - нива – осма категория в землището на село 

Долни Лом, местност „Сухо поле” с площ на имота от 1,546 дка, актуван с АОС 582, с 

начална тръжна цена 325  лв.  

 

        Обща начална тръжна цена 1045 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. 
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                   Т.9 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти ПИ № 

262003 и ПИ № 060004 землище 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 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 № 524 
                   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 № 262003 представляващ ЛИВАДА – осма категория в землището на 

село Горни Лом, местност „Слановище” с площ на имота от 2.096 дка.. актуван с АОС 

598, с начална тръжна цена 440  лв.  

        ПИ № 060004 представляващ ЛИВАДА – десета категория в землището на 

село Горни Лом, местност „Церак” с площ на имота от 1.999 дка. актуван с АОС 599, с 

начална тръжна цена 420  лв.  

 

        Обща начална тръжна цена 860 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. 
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                   Т.10 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 

067020 землище 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 № 525 
                   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 № 067020, представляващ – ливада – девета категория в землището на 

село Търговище, местност „Дедин дол” с площ на имота от 3,514 дка., актуван с АОС 

600, с начална тръжна цена 730  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  отдаване под наем на земеделски 

земи в землището на с.Чупрене и с.Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 

                   По предложението няма дебати. 
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                   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 № 526   
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и 

местната администрация, чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски 

земи в   Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване  в землището на 

с.Чупрене и с.Търговище: 

 

ЗЕМЛИЩЕ ЧУПРЕНЕ 

008003 ПОСТРАН - Р.Г. .... Използв. ливада VI 2,295 

008010 ПОСТРАН - Р.Г. .... Използв. ливада VI 2,589 

008014 ПОСТРАН - Р.Г. .... Използв. ливада VI 2,349 

039020 БАРА .............. Ливада ....... VII 1,002 

039022 БАРА .............. Ливада ....... VII 1,204 

065009 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Ливада ....... X 2,755 

065010 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Ливада ....... X 6,091 

065018 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Ливада ....... X 3,144 

065045 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Ливада ....... X 4,001 

115029 ТЕШИЛОВ СТРАН ..... Ливада ....... X 1,095 

    26,525 
 

041001 МАРКОВСКИ РЪТ ..... Пасище, мера . VII 3,235 

065001 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Пасище, мера . X 79,228 

065040 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Пасище, мера . X 3,825 

091003 ГОЛЕМИ   ПРОГОРЕЛЕЦ Пасище, мера . VI 25,490 
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    111.778 

 

 

 

ЗЕМЛИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ 

155001 ВИСОКА СТРАН ...... Пасище, мера . IX 9,744 

155009 ВИСОКА СТРАН ...... Пасище, мера . IX 5,662 

157001 ВИСОКА СТРАН ...... Пасище, мера . IX 4,669 

154028 ВИСОКА СТРАН ...... Пасище, мера . IX 5,463 

    25,538 

 

ОБЩО : 

ЛИВАДИ     26.525 дка.       

ПАСИЩА, МЕРИ   137.316 дка. 

                           

Срок за ползване 5 /пет/ години. 

Начална тръжна цена за една година за всичките имоти – 2450,00 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.12 от дневния ред: Предложение за  отдаване под наем на земеделски 

земи в землището на с.Чупрене и с.Търговище – 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” 
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                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 527 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и 

местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи Общинският съвет разрешава отдаване под наем на земеделски земи 

в   Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване  в землището на с.Чупрене и 

с.Търговище: 

    ЗЕМЛИЩЕ ЧУПРЕНЕ 

017040 БАРБАТОВЕЦ ........ Нива ......... VI 1,146 

019015 БАРБАТОВЕЦ/БУК.ДОЛ Нива ......... VI 1,041 

019022 БАРБАТОВЕЦ/БУК.ДОЛ Нива ......... VI 1,697 

030006 МАЛЕНКОВИЦА ....... Нива ......... VII 1,338 

030009 МАЛЕНКОВИЦА ....... Нива ......... VII 2,996 

030011 МАЛЕНКОВИЦА ....... Нива ......... VII 2,216 

041008 МАРКОВСКИ РЪТ ..... Нива ......... VII 8,333 

041012 МАРКОВСКИ РЪТ ..... Нива ......... VII 2,733 

041018 МАРКОВСКИ РЪТ ..... Нива ......... VII 7,119 

065003 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Нива ......... X 4,889 

065011 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Нива ......... X 2,006 

065017 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Нива ......... X 8,019 

065024 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Нива ......... X 1,005 

065027 КОМАТНИ  ДОЛ ...... Нива ......... X 4,522 

    49,060 
 

ЗЕМЛИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ 

109023 ДЕШКОВЕЦ .......... Нива ......... V 1,361 

110007 ДЕШКОВЕЦ .......... Нива ......... V 2,322 

    3.583 
ОБЩО НИВИ 52.643 дка.     

Срок за ползване 5 /пет/ години. 

Начална тръжна цена за една година – 955,00 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.13 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на прогнозно 

количество стояща маса дървесина от ОГФ – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 

                   Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението за добиване на 

прогнозно количество дървесина от ОГФ по тарифа на корен за местно население – 

пречупени дървета, повредена дървесина, вследствие на голямото заледяване през 

зимата. 

                   По предложението няма дебати. 
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                   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 № 528 
                   1.На основание  чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.31 ал.1 т.1 от 

Наредба за управление на общински горски територии в Община Чупрене, Общинският 

съвет одобрява ползването на прогнозно количество стояща маса дървесина от ОГФ по 

тарифа на корен за местно население, по цени съгласно Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене, 

в размер на 6740 м3 , представляваща паднала дървесина, дървета с пречупени и 

невъзстановими корони, вследствие на заледяването през декември 2014 г., находящи 

се в отделите в землището на с.Долни Лом, установено от комисия, съгласно 

приложения Протокол. 

                   2. Възлага на Кмета на общината изпълнение на настоящето решение.   

 

 

 

                   Т.14 от дневния ред: Предложение за безвъзмездно придобиване от 

Община Чупрене на недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се в 

землището на с.Горни Лом, за реализиране на инвестиционно намерение на общината 

за изграждане на ски зона под връх Миджур – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене. 

                   След отстраняване на допусната явна грешка в отмененото вече Решение № 

514, Ви предлагам ново решение за безвъзмездно придобиване от Община Чупрене на 

недвижими имоти – държавна собственост, заяви г-н Костин. 

                   По предложението няма дебати. 

 

 

                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
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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 № 529 
                   І. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чупрене разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община Чупрене през 2015 г., като в 

Раздел „Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите 

за тяхното придобиване” се създаде нова позиция № 1 с описание на поземлените 

имоти – частна държавна собственост в землището на село Горни Лом, които община 

Чупрене иска да придобие от държавата по реда на чл.54 от ЗДС. 

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за 

държавната собственост, чл.8, ал.1 и чл.34 от Закона за общинската собственост и в 

изпълнение на Концепцията за развитие на туристическа и ски зона «Миджур», община 

Чупрене, приета с Решение № 371 от 12.06.2014 г. от Общински съвет – Чупрене и 

предвид изложените в Предложение с вх. № 117 от 13.07.2015 г. правни и фактически 

основания, Общински съвет – Чупрене  

 

Р Е Ш И : 

 

                   1. Възлага на Кмета на Община Чупрене да внесе искане чрез Областен 

управител на област с административен център гр. Видин до Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до 

Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост 

на Община Чупрене следните поземлени имоти  -   частна   държавна   собственост  

 

ОПИС  

на земеделските земи – държавна собственост 
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 в землището на с.Горни Лом, община Чупрене 

Относно: Изграждане на туристическа и ски зона  

„Миджур” Община Чупрене 

 

№ по ред 
ID 

Паспорт 
Имот  

Идентификатор 
Нов 
НТП 

Начин на 
възстановяване 

(НВ) 

Площ 
(м.кв) 

Местност 

1 4475 308,1 2800 2 461665,68 ДЯВОЛСКА ВОДЕНИЦА 

2 4478 308,4 2800 2 281584,69 МИДЖУР 

3 4853 356,1 2800 2 734434,44 МИДЖУР 

4 1221 2,225 3900 6 1997,90 БЪРЗА РЕКА 

5 1213 2,215 3900 6 1269,39 БЪРЗА РЕКА 

6 1214 2,216 3900 6 771,74 БЪРЗА РЕКА 

7 1222 2,226 3900 6 595,29 БЪРЗА РЕКА 

8 1218 2,222 3900 6 277,48 БЪРЗА РЕКА 

9 1220 2,224 3900 6 733,56 БЪРЗА РЕКА 

10 1225 2,230 3900 6 1613,92 БЪРЗА РЕКА 

11 1226 2,231 3900 6 973,45 БЪРЗА РЕКА 

12 1227 2,353 3900 6 575,94 БЪРЗА РЕКА 

13 1228 2,411 3900 6 312,37 БЪРЗА РЕКА 

14 1229 2,234 3900 6 254,61 БЪРЗА РЕКА 

15 1231 2,236 3900 6 475,78 БЪРЗА РЕКА 

16 1230 2,235 3900 6 1597,37 БЪРЗА РЕКА 

17 1232 2,237 3900 6 5689,94 БЪРЗА РЕКА 

18 1235 2,240 3900 6 379,25 БЪРЗА РЕКА 

19 1233 2,238 3900 6 629,60 БЪРЗА РЕКА 

20 1234 2,239 3900 6 846,75 БЪРЗА РЕКА 

21 4850 355,1 2800 2 132345,62 ЛЮТА 

22 4851 355,3 2800 2 609081,57 ЛЮТА 

23 1216 2,220 3900 6 366,29 БЪРЗА РЕКА 

24 1215 2,219 3900 6 754,31 БЪРЗА РЕКА 

25 1217 2,221 3900 6 2768,14 БЪРЗА РЕКА 

26 1219 2,223 3900 6 322,03 БЪРЗА РЕКА 

27 1236 2,241 3900 6 214,56 ЛЮТА 

28 1237 2,242 3900 6 728,63 ЛЮТА 

29 4847 354,1 2800 2 3144972,60 МИДЖУР 

30 4848 354,2 2800 2 194118,40 ЛЮТА 

31 4852 355,4 2800 2 101136,27 ЛЮТА 

32 1314 2,337 2800 2 167861,57 ЛЮТА 

33 1309 2,332 3900 6 10658,28 ЛЮТА 

34 1387 2,481 3900 6 3702,11 ЛЮТА 

35 1388 2,482 2800 2 5008,52 ЛЮТА 

36 1310 2,333 3900 6 721,88 ЛЮТА 

37 1311 2,334 3900 6 1635,22 ЛЮТА 

38 1312 2,335 3900 6 1279,64 ЛЮТА 

39 1389 2,483 2800 2 9402,35 ЛЮТА 

40 1313 2,336 3900 6 828,56 ЛЮТА 

41 4849 354,3 2800 2 127843,40 ЛЮТА 

42 4807 347,1 2800 2 241537,35 ЗЕВРЪЦ 

43 4808 347,2 2800 2 64280,37 ЗЕВРЪЦ 

44 4806 346,2 2800 2 59072,26 ЗЕВРЪЦ 

45 4805 346,1 2800 2 288750,42 ЗЕВРЪЦ 
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46 4804 345,2 2800 2 260998,57 ЗЕВРЪЦ 

47 1274 2,293 2800 2 24482,76 РАВНА РЕКА 

48 4498 317,2 2700 2 6592,98 РАВНА РЕКА 

ВСИЧКО ЗЕМИ 6958143,81   

       

Забележки:       

1 - в нови граници 

2 -  в съществуващи стари реални граници 

6-съществуваща собственост преди възстановяване 

2800 - Пасище      6908576,84 99,29 % 

3900 - 
Скали       42973,99 0,62 % 

2700 - Ливада     6592,98 0,09 % 

 
 

                   3. Възлага на Кмета на Община Чупрене след решението на Министерския 

съвет на Република България  по  искането за безвъзмездно прехвърляне в собственост 

на Община Чупрене на описаните поземлени имоти  -   частна   държавна   собственост 

в точка втора от настоящото  решение,  да предприеме необходимите действия за 

сключване на договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху тези имоти. 

                   4. На основание чл. 34, ал. 7 от Закона за общинската собственост кмета на 

общината да сключи договора за безвъзмездно придобивани в собственост на община 

Чупрене описаните имоти – частна държавна собственост в писмена форма. 

 

  

 

                   Т.15 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене 

по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния  - Interreg V-A 

Romania-Bulgaria, Приоритетна ос 3 „Безопасен регион” – вносител г-н Ваньо Костин 

– Кмет на Община Чупрене 

                   Предложението е свързано с кандидатстването на общината по ТГС 

България – Румъния за изграждане на подпорни стени по коритото на реките в селата 

Долни Лом, Горни Лом и Чупрене, разясни г-н Костин 

                   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: 

                    „ЗА”   - 11 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 530 
                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет – 

Чупрене:   
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                   1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Проектен Партньор 

в проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество България – 

Румъния  - Interreg V-A Romania-Bulgaria,  Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”.   

                   2.Община Чупрене ще осигури необходимото съфинансиране (собствен 

принос) по проекта  в размер на 2 %. 

                   3. Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене. 

 

 

                   Т.16 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене 

по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния  - Interreg V-A 

Romania-Bulgaria, Приоритетна ос 2 „Зелен регион” – вносител г-н Ваньо Костин – 

Кмет на Община Чупрене 

                   Предложението за кандидатстване е свързано с изграждането на пътека, 

площадка, стъпала, осветление, обезопасяване и други дейности на предоставената ни 

за безвъзмездно управление пещера в с.Долни Лом, подчерта г-н Костин. 

                   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: 

                     „ЗА”   - 11 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 531 

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет  

Чупрене: 

                   1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства с проектно предложение 

по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния  - Interreg V-A 

Romania-Bulgaria,  Приоритетна ос 2 „Зелен регион”.   

                   2.Дава съгласие основните дейности по проекта да се осъществят в ПИ 

295016 по КВС на с.Долни Лом, представляващ пещера „Десни сухи печ”, предоставен 

безвъзмездно за управление на община Чупрене. 

                   3.Община Чупрене да осигури необходимото съфинансиране (собствен 

принос) по проекта  в размер на 2 %. 

                   4.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене. 

 

 

                   Т.17 от дневния ред:  Увеличение размера на капиталовите разходи за 2015 

год. с източник на финансиране –  собствени средства – вносител г-н Ваньо Костин – 

Кмет на Община Чупрене 



 21 

                   Разяснение по предложението за закупуване на камион за снегопочистване и 

опесачаване е направено след приемане на решението за актуализация на поименния 

списък за капиталови разходи за 2015 год. 

                   Няма дебати по предложението. 

 

                   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 № 532 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от Закона 

за публичните финанси Общинския съвет разрешава да бъдат извършени капиталови 

разходи, с източник на финансиране – собствени средства от местни данъци и такси и 

други неданъчни приходи, за  обекти, както следва :                                                                                             
  

ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Стойност на обекта 

/лв./ 

   ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ   

8832.Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътища  

 

1. Закупуване на камион за опесачаване и снегопочистване 45 000 

 

като  делегира права на Кмета на общината да направи актуализация на бюджета в 

частта на „местни дейности”. 

 

 

                   Т.17 от дневния ред: Разни: 

                   -г-н Станимир Дафинкичов – направи питане за почистване на гробищния 

парк в Чупрене от пластмасови и други отпадъци; 

 

                   - г-н Ваньо Костин запозна общинските съветници с: 
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                     *евентуално обединяване на МИГ „Западна Стара планина – Копрен – 

Миджур” с МИГ „Берковица – Годеч”, поради намаляване броя на населението в 

района; 

                   *намерението на Община Чупрене да кандидатства по три проекта по 

Трансгранично сътрудничество „България – Сърбия” и „България – Румъния”   

                   -г-н Богомил Станков информира за предстоящия поход до прохода „Свети 

Никола” и среща с любители на планината от Сърбия.  

                 

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.20 ч. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков/ 
 

 

 

 

 

 

  

 


