ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

П Р О Т О К О Л
№ 41
Днес 24.09.2015 год. от 09.40 часа в Малкият салон на Читалище с.Чупрене
се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства по
уважителни причини Георги Любенов Георгиев.
На заседанието присъстваха Кметовете на селата Горни Лом, Долни Лом,
Средогрив, Репляна, Търговище, Кметски наместник на село Върбово и Секретаря на
Община Чупрене г-н Асен Джунински.
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 отмяна на Решение № 526, взето с Протокол № 40 от
18.08.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
2.Предложение за отмяна на Решение № 525, взето с Протокол № 40 от
18.08.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
3. Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общинският съвет и
неговите комисии за периода на мандат 2011 – 2015 година.
4.Предложение за отдаване под наем на земеделски земи в землището на
с.Чупрене и с.Търговище
5.Предложение за продажба на земеделска земя – ПИ № 251005 землище
с.Горни Лом
6.Предложение за одобряване на ползване на прогнозно количество стояща
маса дървесина от ОГФ по тарифа на корен за местно население
7.Предложение за предоставяне право за безвъзмездно управление и
стопанисване на общински имот ПИ № 067020 землище с.Търговище
8.Предложение за определяне на представител на Община Чупрене за
участие в Комисията за изработване на областна здравна карта
9.Предложение за избор на временно изпълняващи длъжността „кмет на
община” и „кмет на кметство”
10.Разни
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Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 526, взето с
Протокол № 40 от 18.08.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене – вносител
г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене
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 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 533
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя Решение
№ 526, взето с Протокол № 40 от 18.08.2015 год. на заседание на Общински съвет
Чупрене, като незаконосъобразно.

Т.2 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 525, взето с
Протокол № 40 от 18.08.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене – вносител
г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене
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 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 534
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя Решение
№ 525, взето с Протокол № 40 от 18.08.2015 год. на заседание на Общински съвет
Чупрене, като нецелесъобразно.
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Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчет за дейността на
Общинският съвет и неговите комисии за периода на мандат 2011 – 2015 година –
вносител г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене
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 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 535
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Отчета
за дейността на съвета и неговите комисии за периода на мандат 2011 – 2015 година.

Т.4 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 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
ОТСЪСТВА
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 10 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 536
І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет разрешава:
1.Отдаване под наем на земеделски земи в Община Чупрене на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, чрез
публичен търг с явно наддаване в землището на с.Чупрене и с.Търговище, както
следва:

008003
008010
008014
039020
039022
065009
065010
065018
065045
115029

ЗЕМЛИЩЕ ЧУПРЕНЕ
ПОСТРАН - Р.Г. ....
Използв. ливада
ПОСТРАН - Р.Г. ....
Използв. ливада
ПОСТРАН - Р.Г. ....
Използв. ливада
БАРА ..............
Ливада .......
БАРА ..............
Ливада .......
КОМАТНИ ДОЛ ......
Ливада .......
КОМАТНИ ДОЛ ......
Ливада .......
КОМАТНИ ДОЛ ......
Ливада .......
КОМАТНИ ДОЛ ......
Ливада .......
ТЕШИЛОВ СТРАН .....
Ливада .......

VI
VI
VI
VII
VII
X
X
X
X
X

2,295
2,589
2,349
1,002
1,204
2,755
6,091
3,144
4,001
1,095
26,525

041001
065001
065040
091003

МАРКОВСКИ РЪТ .....
КОМАТНИ ДОЛ ......
КОМАТНИ ДОЛ ......
ГОЛЕМИ ПРОГОРЕЛЕЦ

VII
X
X
VI

3,235
79,228
3,825
25,490
111.778

155001
155009
157001
154028

ЗЕМЛИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ
ВИСОКА СТРАН ......
Пасище, мера .
ВИСОКА СТРАН ......
Пасище, мера .
ВИСОКА СТРАН ......
Пасище, мера .
ВИСОКА СТРАН ......
Пасище, мера .

ОБЩО :
ЛИВАДИ
ПАСИЩА, МЕРИ

Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .
Пасище, мера .

IX
IX
IX
IX

9,744
5,662
4,669
5,463
25,538

26.525 дка.
137.316 дка.

Срок за ползване 1 /една/ години.
Начална тръжна цена за една година за всичките имоти – 2450,00 лв.
2.Процедура по чл.37и ал.13 за отдаване под наем на земеделски земи на
собственици на пасищни селскостопански животни не е провеждана и отдадени под
наем по този ред земеделски земи няма.
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3.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.5 от дневния ред: Предложение за продажба на земеделска земя – ПИ №
251005 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 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
ОТСЪСТВА
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 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 537
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 № 251005 представляващ ЛИВАДА – девета категория в землището на
село Горни Лом, местност „Лева река” с площ на имота от 2.000 дка. актуван с АОС
602, с начална тръжна цена 420 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.6 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на прогнозно
количество стояща маса дървесина от ОГФ по тарифа на корен за местно население –
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
ОТСЪСТВА
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 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 538
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.111, ал.2 т.2 от ЗГ,
чл.30, ал.2 и ал.4; чл.31, ал.1 т.1 от Наредба за управление на ОГТ в община Чупрене
Общинският съвет одобрява отдели 100 „е”, 100 „ч”, 101„г”, 101 „е”, 101 „ж” и 101 „к”
от ОГТ в размер на 1176 м3 паднала дървесина от одобреното с решение на Общинския
съвет № 528 от 18.08.2015 г. ползване, които да се отдават за ползване 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
Горепосочените отдели да бъдат включени в КЛФ за 2015 год.,а отдел
55”а”със стояща маса 1323 м3 да бъде изключен.

Т.7 от дневния ред: Предложение за предоставяне право за безвъзмездно
управление и стопанисване на общински имот ПИ № 067020 землище 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.
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Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Георги Викторов Георгиев
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
ОТСЪСТВА
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 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 539
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет разрешава предоставяне право за безвъзмездно управление и
стопанисване на общински имот № 067020 – ливада девета категория в землището на
с.Търговище, местност „Дедин дол” с площ на имота от 3.514 дка., актуван с АОС 600,
за срок от 10 /десет/ години на НПО – ЛРС „Миджур” с.Чупрене, за реализиране на
проект за отглеждане на защитен вид пернат дивеч – КЕКЛИК.
Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на настоящето решение.

Т.8 от дневния ред: Предложение за определяне на представител на
Община Чупрене за участие в Комисията за изработване на областна здравна карта –
вносител г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене
По внесеното предложение няма 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 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
ОТСЪСТВА
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
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Мая Иванова Йолкичова
Милчо Иванов Михайлов
Младен Любенов Младенов
Роза Симеонова Тодорова
Станимир Ангелов Дафинкичов
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 540
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене
определя за свой представител в Комисията за изработване на областна здравна карта:
Корнелия Илиева Антова – гл. специалист „Социална политика” при
Общинска администрация Чупрене.

Т.9 от дневния ред: Предложение за избор на временно изпълняващи
длъжността „кмет на община” и „кмет на кметство” – вносител г-н Богомил Станков –
Председател на Общински съвет Чупрене
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 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 541
На основание чл.42 ал.6 от ЗМСМА Общинския съвет избра за:
1. „Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Чупрене” – инж.
Асен Емилов Джунински - до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет.
2. ”Временно изпълняващи длъжността кмет на кметство” в населените
маста на територията на Община Чупрене, до встъпване в длъжност на новоизбрания
кмет, като следва за:
- Кметство Горни Лом – Цветан Еленков Цветков;
- Кметство Средогрив – Ваньо Петров Иванов;
- Кметство Търговище – Йорданка Ангелова Филиповска.
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Т.10 от дневния ред: Разни
- г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене изказа благодарност на
всички общински съветници и кметове за добрата съвместна и ползотворна работа през
изтеклия мандат, в името на населението от общината и пожела здраве, успехи и
късмет;
-г-н Богомил Станков благодари на общинските съветници за добрата работа
по време на заседанията на комисиите и общинският съвет, за добрата съвместна
работа с общинската администрация през мандат 2011 – 2015 год., пожела здраве и
успехи на всички, и връчи възпоменателни плакети с герба на Община Чупрене на
общинските съветници. Плакет връчи и на Кмета на Община Чупрене, в знак на
благодарност за добрата съвместна работа, с пожелание за здраве и успехи, за решаване
на задачите и постигане на поставените цели за развитието на Община Чупрене, в
името на хората.
- г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене още веднъж изказа
благодарност на всички за добре свършената работа през мандата, връчи плакети на
кметовете и кметските наместници, като с плакет удостои и Председателя на Общински
съвет Чупрене г-н Богомил Станков.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.00 ч.

ПРОТОКОЛЧИК
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков/
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