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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 42 

 

 

                   Днес 16.10.2015 год. от 09.30 часа в Малкият салон на Читалище с.Чупрене 

се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   

                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   

                   На заседанието присъстваха Кмета на с. Репляна, временно изпълняващия 

длъжността кмет на с.Търговище и началник отдел ФСД при ОбА Чупрене. 

                   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 № 536, взето с Протокол № 41 от 

24.09.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене 

                   2.Предложение за отмяна на Решение № 539, взето с Протокол № 41 от 

24.09.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене 

                    3.Предложение за одобряване на годишен план за ползване на дървесина за 

2016 год.  

                    4.Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на общински 

имот ПИ № 067020 землище с.Търговище на НПО – Ловно рибарско сдружение 

„Миджур” с.Чупрене 

                   5.Предложение за съгласие за преминаване пътен участък от км.61+400 до 

км.72+088 от републикански път ІІІ-114 „Лом-Сталийска махала – Дондуково – 

Чупрене – м.Бялата вода” от публична държавна собственост в публична общинска 

собственост 

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

набирателната сметка за бюджета на Община Чупрене  

                   7.Разни 
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 536, взето с 

Протокол № 41 от 24.09.2015 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 11 съветника: 

                   „ЗА”   - 11 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 542 

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

№ 536, взето с Протокол № 41 от 24.09.2015 год. на заседание на Общински съвет 

Чупрене, като незаконосъобразно. 

 

 

 

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 539, взето с 

Протокол № 41 от 24.09.2015 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 11 съветника: 

                   „ЗА”   - 11 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 543 

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

№ 539, взето с Протокол № 41 от 24.09.2015 год. на заседание на Общински съвет 

Чупрене, като незаконосъобразно. 
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                   Т.3 от дневния ред: Предложение за одобряване на годишен план за 

ползване на дървесина за 2016 год. –  вносител г-н  Асен Джунински – Временно 

изпълняващ длъжността Кмет на Община Чупрене 

                   Г-н Станков разясни на общинските съветници, че съгласно Закона за горите 

годишния план за добив на дървесина за 2016 год. следва да бъде одобрен от 

Общинския съвет до 31 октомври. 

                   По внесения материал 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 № 544 

                   1.На основание  чл.21 ал1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 ал.1 и ал. 4 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и чл.29 ал3 и ал4 от Наредбата за управление на ОГТ в 

Община Чупрене, Общинският съвет одобрява Годишен план за ползване на дървесина 

за 2016г. 

        В изготвения годишен план в раздел IV- Санитарни сечи предвиденото 

ползване е само от пострадалите насаждения от обледяването през месец Декември 

2014г. Дървесината от тези насаждения е включена допълнително и това е причина за 

разликите от ГСП, която е изготвена за периода 2007-2017год. 

         2.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.  
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                   Т.4 от дневния ред: Предложение за учредяване безвъзмездно право на 

ползване на общински имот ПИ № 067020 землище с.Търговище на НПО – Ловно 

рибарско сдружение „Миджур” с.Чупрене –  вносител г-н  Асен Джунински – 

Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Чупрене 

                   Г-н Джунински запозна общинските съветници с внесения материал  и 

подчерта, че целта на сдружението е кандидатстване по проект за отглеждане на 

защитен вид пернат дивеч, като по този начин ще се увеличи разнообразието на дивеча 

в района и ще се предотврати изчезването му. 

 

                   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 № 545 

                   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: 

                     1.Общинския съвет разрешава учредяване на безвъзмездно право на 

ползване 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 – Ловно рибарско сдружение „Миджур” с.Чупрене 

за реализиране на проект за отглеждане на защитен вид пернат дивеч - КЕКЛИК  

          2.Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на настоящето 

решение. 

 

                   МОТИВИ: Общинският съвет разрешава учредяване на безвъзмездно право 

на ползване на имот № 067020 – ливада, находяща се в землището на с.Търговище, за 

реализиране намеренията на Ловно рибарско сдружение „Миджур”с.Чупрене за 

отглеждане по проект на защитен вид пернат дивеч – КЕКЛИК, с цел увеличаване 

разнообразието на фауната в района.                             
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                   Т.5 от дневния ред: Предложение за съгласие за преминаване пътен 

участък от км.61+400 до км.72+088 от републикански път ІІІ-114 „Лом-Сталийска 

махала – Дондуково – Чупрене – м.Бялата вода” от публична държавна собственост в 

публична общинска собственост –  вносител г-н  Асен Джунински – Временно 

изпълняващ длъжността Кмет на Община Чупрене 

                   Г-н Джунински запозна общинските съветници с предложението за 

придобиване на собственост върху общинския път от с.Чупрене до м.”Бяла вода” и 

подчерта, че това е поемане на един допълнителен ангажимент от страна на общината, 

но е единственият начин за поддържане на този участък от пътя, които да бъде оправен 

и проходим за леки автомобили, а не както е в момента – само за високо проходими 

автомобили. 

                   По внесения материал няма питания. 

 

                   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 № 546 

                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет дава съгласие    

пътен участък от км.61+400 до км.72+088 от републикански път III-114 „Лом - 

Сталийска махала – Дондуково – Чупрене - м. Бялата вода” от публична държавна 

собственост да премине в публична общинска собственост. 

 

 

 

 

                   Т.6 от дневния ред: Предложение за съгласие за предоставяне на временен 

безлихвен заем от набирателната сметка за бюджета на Община Чупрене –  вносител г-

н  Асен Джунински – Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Чупрене 

                   По внесения материал няма питания. 
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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 № 547 

                   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 

100 000 лв. / Сто хиляди лв./, от набирателната сметка на общината, за извършване на 

неотложни разплащания, възстановими до 25.12.2015 год. 

  

 

 

                   Т.7 от дневния ред: Разни – няма. 
 

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.30 ч. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков/ 
 

 

 

 

 

 


