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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 8   

 
                   Днес 09.05.2012 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет  
Чупрене се 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 Долни Лом, Средогрив, Репляна и Върбово. 
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен. 
                   Представителя на Читалище Чупрене г-жа Сашка Големшинска отправи 
молба към Председателя на Общинския съвет, поради неотложно пътуване, 
разглеждането на т. 14 от дневния ред да се разглежда като т.1. 
                  Общинските съветници с 11 гласа „ЗА” изразиха своето съгласие и се 
премина към гласуване на дневния ред:  
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1.Предложение за приемана отчета на изразходваните бюджетни средства, 
предоставени на Читалища Чупрене и Репляна под формата на субсидия през 2011 год.  
                   2. Предложение за закриване на населено място на територията на община 
Чупрене – с.Бостаните 
                   3.Предложение за избор на делегат за Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Петка” гр.Видин 
                   4.Предложение за актуализация на Общинската стратегия и план за действие 
за развитие на социалните услуги 2010-2015 г. 
                   5.Предложение за приемане на годишен план за развитие на социалните 
услуги през 2013 год. в а Чупрене 
                   6.Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето 
2012 год. в Община Чупрене 
                   7.Предложение за преустройство на сградата на Кметство с.Върбово в ЦНСТ 
                   8.Предложение за приемане на План-извлечение за промяна вида на сечта 
през 2012 год. 
                   9.Предложение за продажба на общински имоти в землището на с.Д. Лом 
                 10.Предложение за продажба на общински имот в землището на с.Долни Лом 
                 11.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Еленко Антов Ангелов – б.ж. на 
с.Търговище 
                 12.Предложение за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя, 
находяща се в землището на с.Долни Лом 
                 13. Предложение за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя, 
находяща се в землището на с.Репляна 
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                 14.Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от банки в 
страната за финансиране на проекти  
                 15.Разни  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 
                   Преди да се премине към разглеждане на предложенията по дневния ред г-н 
Богомил Станков – Председател на Общинския съвет представи на общинските 
съветници управителя на фирма „Еколония” ООД гр. София г-н Венелин Стайков, 
който за четвърти пореден път подава молба за намаляване на таксата „право на 
преминаване през общински земи”, като подчерта, че отговорите с решенията на 
Общинския съвет са изпращани по пощата на посочения адрес, но две от писмата са се 
върнали, поради неточен адрес. 
                   Г-н Венелин Стайков запозна общинските съветници с дейността на 
фирмата и намерението за строеж на МВеЦ на р. Краставичка, землище на с.Репляна, 
като за целта е необходимо да се прокара напорен тръбопровод от около 3 км. до 
мястото на строежа на централата, за което следва да заплати такса „право на 
преминаване” по Наредбата на общината. В строежа инвестира собствени средства и 
тази такса според него е много висока за тази трудно достъпна местност – коларски път. 
За да започне строителството на централата е необходимо да направи път до строежа, 
който да е проходим и през зимния период, и по такъв начин инвестира допълнително 
средства. Направи съпоставка с цени на таксата в други общини и отправи упрек към 
общинския съвет за некомпетентно определяне на цената. 
                   Отношение по въпроса взеха: 
                   -г-н Младен Младенов – общински съветник, който каза, че е категорично 
против промяна на Наредбата за администрирането на местни такси и цени на услуги и 
направи съпоставка между цената на произведената ел.енергия от МВеЦ, покупната 
цена на държавата и продажната цена на населението и подчерта целта на инвестицията 
– печалба, но не в полза на населението на общината; 
                   -г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене – Уважава бизнеса, които има 
намерение да развие господина, съгласен е с добрите намерения за създаване на нови 
работни места. Изрази несъгласие с отправените критики за некомпетентност към 
общинския съвет и заяви, че на територията на Община Чупрене има изградени 9 
МВеЦ, като 12 км. от коритата на реките са скрити в тръби. Как тогава може да се 
говори за екология, туризъм, лов и риболов, включително и  липсата на вода в районите 
за поливане на селскостопанските имоти на населението, а приоритетна цел на 
общинското ръководство и общинския съвет е развитие на туризма във всичките му 
разновидности. 
                   - г-н Милчо Михайлов – общински съветник предложи разглеждане на 
Наредбата на общината за евентуални промени. 
                   Г-н Богомил Станков прекрати дебата по въпроса, като уведоми управителя 
на фирмата, че ще получи писмен отговор на подадената молба, след предложение  на 
Комисията на общината по изготвяне на Наредбата. 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я : 
  
 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за приемана отчета на изразходваните 
бюджетни средства, предоставени на Читалища Чупрене и Репляна под формата на 
субсидия през 2011 год. – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                  Г-н Костин заяви, че този материал е от предишното заседание, но поради 
липса но представители на двете читалища, не е разглеждан. 
                   Няма питания 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 № 70   
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 ал.2 от ЗНЧ, 
Общинският съвет  приема Отчета за изразходваните бюджетни средства за 2011 год., 
предоставени под формата на субсидия на Читалище с.Чупрене и Читалище с.Репляна. 
 
  
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за закриване на населено място на 
територията на община Чупрене – с.Бостаните – вносител г-н Костин – Кмет на 
общината 
 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с писмата на МРРБ и Областен 
управител гр.Видин за привеждане на населените места от общината в съответствие със 
законовите изисквания, поради което е направил предложение за закриване на 
с.Бостаните. 
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                   Няма дебати по предложението. 
 
                   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 № 71 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.32 ал.1 от ЗАТУРБ, 
поради отпадане условията на чл.19 ал.2 от същия Закон, Общински съвет Чупрене 
предлага да бъде закрито населеното място с.Бостаните, община Чупрене, област 
Видин. 
   
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за избор на делегат за Общото събрание 
на акционерите на МБАЛ „Света Петка” гр.Видин – вносител г-н Богомил Станков 
 
                   Г-н Станков запозна общинските съветници с писмото на МБАЛ „Света 
Петка” за свикване на Общо събрание на акционерите и в качеството си на акционер в 
дружеството Общинския съвет трябва да избере свой представител. 
                   -г-н Цветан Николов предложи за представител на Община Чупрене в 
Общото събрание на акционерите на МБАЛ гр.Видин г-н Богомил Станков, тъй като 
той е представител на общината от предходни години и е запознат с дейността. 
                   Няма други предложения. 
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 

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 № 72 
                   На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от ТЗ Общинският 
съвет Чупрене избира за делегат на Община Чупрене в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Петка" АД град Видин, БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател на 
Общински съвет, като по предложения дневен ред да гласува, защитавайки правата и 
интересите на акционера Община Чупрене. 
  

МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да избере свой представител, 

к о й т о  да участва и представлява общината в Общото събрание на акционерите на 

дружеството. 

 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за актуализация на Общинската стратегия 
и план за действие за развитие на социалните услуги 2010-2015 г. – вносител г-н Костин 
– Кмет на общината 
 
                   Г-н Костин: Актуализацията на Стратегията за развитие на социалните 
услуги се налага от намерението на общината за развитие на социалните услуги, 
предоставяни в общността, като на ползващите услугата ще бъдат създадени условия, 
близки до домашните и по този начин ще се разкрият нови работни места. Сградата на 
Кметството в с.Върбово е основно ремонтирана преди две-три години и са необходими 
малко средства за преустройство в ЦНСТ. 
                   Г-жа Корнелия Антова – гл. специалист Социална политика при ОбА 
Чупрене предложи сградата на Туристическия център Чупрене да бъде преустроена в 
Дом за изоставени деца, тъй като е в близост до училището и се очаква промяна на 
Закона за народната просвета - в малките училища да се въведе обучение до 10 клас, 
което е положително за нашата община. 
                   Няма други въпроси. 
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 73 
                   На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 ал.2 от Закон за 
социалното подпомагане, Общинският съвет приема актуализацията на Общинска 
стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2010-2015), както 
следва, в: 
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                   Дейности по приоритетно направление 3: Социално включване на общности 
в неравностойно положение и уязвими групи 
                   Мярка 3.2.1.: Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен 
тип за хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа, среда близка да 
семейната, 
като се създава нова: 
                   Дейност 3.2.2.2. Продължение на дейността на ЗЖ и ЦНСТ за лица в 
неравностойно положение и разкриване през 2013 год. Център за настаняване от семеен 
тип в с.Върбово с капацитет 14 места и през 2014 год. Защитено жилище в Чупрене с 
капацитет 12 места. 
 
 
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за приемане на годишен план за развитие 
на социалните услуги през 2013 год. в а Чупрене – вносител г-н Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
 
                   Съгласно ППЗСП всяка година се приема годишен план за развитие на 
социалните услуги в общината. През следващата 2013 год., съгласно плана  следва да 
бъдат разкрити ЦНСТ с. Върбово и ЦОП – социална услуга на деца и семейства в риск, 
и продължават да действат всички разкрити до момента форми на услуги, заяви г-н 
Костин. 
                   Няма дебати по внесеното предложение.  
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 74 
                   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.36 б, ал. 4 и  
ал.5  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ 
Общинският съвет Община Чупрене  РЕШИ: 
                   Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2013 г. в 
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община 
Чупрене.   
  
   
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за приемане на Общинска програма за 
закрила на детето 2012 год. в Община Чупрене – вносител г-н Богомил Станков 
 
                   Общинската програма за закрила на детето е изготвена от г-ца Венетка 
Големшинска – гл. експерт от отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално 
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подпомагане” Белоградчик и одобрена от Комисията за детето при Община Чупрене 
направи разяснение г-н Станков. 
                   Отношение по въпроса взеха: 
                   -г-н Младен Младенов изказа мнение, че Програмата е разработена добре и 
няма забележки по нея, но според него Секретаря на МК по ЗБППМН и експерта по 
ЗЗД следва поне два пъти седмично да посещават училищата, във връзка с възникнали 
някои конфликтни ситуации, особено в ОУ Горни Лом.  
                   -г-жа Антонина Георгиева заяви, че в ОУ Чупрене за сега няма проблеми. 
При поява на такива се решават на момента. 
                   -Кметски наместник с.Върбово помоли да се обърни сериозно внимание на 
учениците – роми от с.Върбово, които не ходят на училище редовно. 
                   -г-ца Големшинска подчерта, че отдела за Закрила на детето е запознат с 
проблема на тези деца и той идва главно от тежкия здравословен проблем на майката от 
една страна и от друга страна не желание за посещаване на училище, независимо от 
наложените законни санкции. 
                   Няма други въпроси и мнение по предложението.  
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева прочете становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 75 
                   На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила на 
детето, Общинският съвет приема Общинска програма за закрила на детето – 2012 год. 
в Община Чупрене. 
 
 
  
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за преустройство на сградата на Кметство 
с.Върбово в ЦНСТ – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
 
                   Предложението е свързано с преустройство на сградата на Кметство 
с.Върбово, за разкриване на Център за настаняване от семеен тип. Сградата външно е 
основно ремонтирана. Необходимо е вътрешно преустройство и обзавеждане, което 
общината ще направи със собствени средства. Разкриват се нови 13 работни места. 
                   Няма дебати по предложението. 
 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 76 
                  1.На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, 
Общинския съвет разрешава преустройство на сградата на Кметство с.Върбово  в 
Център за настаняване на лица от семеен тип за лица в неравностойно положение с 
капацитет 14 места.  
                   2.За дейността на кметството е подсигурена общинската сграда – б.Здравна 
служба, която не се използва по предназначение. 
 
 

 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за приемане на План-извлечение за 
промяна вида на сечта през 2012 год. – вносител г-н Костин – Кмет на общината 
 
                   Г-н Костин обясни на общинските съветници, че промяната на вида на сечта 
през 2012 год. в тези отдели е наложителна, поради установено съхнене на 
иглолистните и на част от буковите гори. За случая са известени РУГ Берковица и 
Лесозащитна станция София и се очаква проверка, за установяване на причината.  
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца 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”  
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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 № 77 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и §3 ал.2 от Преходни и 
заключителни разпоредби от Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите  
Общинският съвет Чупрене приема: 
                   План – извлечение за промяна вида на сечта през 2012г.  за отделите 86 б, 86 
л, 85 г, 78 ж, 88 в, 60у, 60х, 60ц. 
  
   
 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти в 
землището на с.Долни Лом – вносител г-н Костин – Кмет на общината 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца 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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 78 
                   І.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, Общинския 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  
         1. ПИ № 082018 /осемдесет и две хиляди и осемнадесет/, представляващ 
– ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА –Осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Черна бара” с площ на имота от 0,370 дка. /триста и седемдесет кв.м./, 
актуван с АОС 369, с начална тръжна цена 150 лв.  
         2. ПИ № 082028 /осемдесет и две хиляди и двадесет и осем/, 
представляващ – ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА –Осма категория в землището на 
село Долни Лом, местност „Черна бара” с площ на имота от 0,128 дка. /сто 
двадесет и осем кв.м./, актуван с АОС 370, с начална тръжна цена 60 лв. 
         3. ПИ № 082039 /осемдесет и две хиляди и тридесет и девет/, 
представляващ – ХРАСТИ –Осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Черна бара” с площ на имота от 0,403 дка. /четиристотин и три кв.м./, 
актуван с АОС 371, с начална тръжна цена 170 лв. 
         4. ПИ № 082022 /осемдесет и две хиляди и двадесет и две/, 
представляващ – ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА–Осма категория в землището на 
село Долни Лом, местност „Черна бара” с площ на имота от 0,109 дка. /сто и девет 
кв.м./, актуван с АОС 372, с начална тръжна цена 50 лв. 
         Обща начална тръжна цена за имотите – 430 лв. 
         ІІ.Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичния търг при  
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
. 
  
                   Т.10 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот в 
землището на с.Долни Лом – вносител г-н Костин  
                   Няма дебати по предложението.  
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца 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 № 79 
                   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,  Общинския 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  
         1. ПИ № 082024 /осемдесет и две хиляди и двадесет и четири/, 
представляващ – ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА–Осма категория в землището на 
село Долни Лом, местност „Черна бара” с площ на имота от 0,455 дка. 
/четиристотин петдесет и пет кв.м./, актуван с АОС 373, с начална тръжна цена 200 
лв.  
        2.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 предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Еленко Антов 
Ангелов – б.ж. на с.Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с постъпилото искане от 
Общинска служба „Земеделие” гр.Белоградчик, за възстановяване на собствеността на 
наследници на земеделски земи на територията на общината. Земите на тези хора са 
признати, но те са пропуснали момента на замерването им и по такъв начин да си ги 
възстановят. 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца 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 № 80 
                   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, Общинският съвет предоставя 
земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. на Еленко Антов Ангелов –  с. Търговище, описани в 
Решение № 03/15.06.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 2149/ 
14.05.1992 г., за землището на с. Търговище, общ. Чупрене. 

№ НТП Площ/дка Местност 

1. Нива  8.900  Спруд 

2.         Нива    2.300               Спруд 

и дава съгласие  да бъде възстановена в следният имот в землището на с. Търговище в: 

Имот № 053005 с площ от 11.200 дка, ливада, местността „Спруд” 

 
 
                   Т.12 от дневния ред: Предложение за промяна начина на трайно ползване 
на земеделска земя, находяща се в землището на с.Долни Лом – вносител г-н Костин –
Кмет на Община Чупрене 
 
                   Промяната на начина на трайно ползване на земеделските земи е свързано с 
инвестиционни проекти и социално-икономическото развитие на общината, заяви г-н 
Костин. Разяснението важи и за т.13 от дневния ред . 
                   По предложението няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца 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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 81 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, 
Общинския съвет разрешава предприемане на необходимите действия за промяна на 
параметрите на имот 114020 по картата за възстановена собственост на с.Долни Лом, 
общ.Чупрене – от начин на трайно ползване „Пасище и мера” в начин на трайно 
ползване „Изоставена естествена ливада (ерозирала)». 
 
  
                   Т.13 от дневния ред: Предложение за промяна начина на трайно ползване 
на земеделска земя, находяща се в землището на с.Репляна – вносител г-н Ваньо Костин 
– Кмет на Община Чупрене 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца 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 № 82  
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, 
Общинския съвет разрешава предприемане на необходимите действия за промяна на 
параметрите на имот 029001 по картата за възстановена собственост на с.Репляна, 
общ.Чупрене – от начин на трайно ползване „Пасище и мера” в начин на трайно 
ползване „Изоставена естествена ливада (ерозирала)”. 
  
 
 
                   Т.14 от дневния ред: Предложение за поемане на дългосрочен общински 
дълг от банки в страната за финансиране на проекти – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с необходимостта от поемането 
на дългосрочен общински дълг от банки в страната за изпълнение на спечелените 
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проекти по европейските програми и за придобиване на ДМА, и направи предложение в 
решението на Общинския съвет да бъде включен за финансиране и спечеления проект 
по мярка 313 на ПРСР „Изграждане на туристически посетителски център и малки по 
размер атракции на открито и закрито в Община Чупрене”, за който в близките дни 
предстои сключване на договор, като сумата на кредита остава същата.  
                   Председателя на Общинския съвет г-н Станков предложи на гласуване 
включването в решението на  нова т.5. Финансиране на проект „Изграждане на 
туристически посетителски център и малки по размер атракции на открито и закрито в 
Община Чупрене” по мярка 313 от ПРСР. 
                   За допълнение на решението: Гласували 11 съветника „ЗА” 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 
 
                   Поради направеното допълнително предложение от Кмета на общината и 
гласуваното от общинските съветници допълнение на решението, становището на 
бюджетната комисия, прочетено от г-н Милчо Михайлов, не съответства с взетото 
решение за включване на нова т.5 
                     
                   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 №  83 
                   На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3  т.2,  чл.4 т.1 и 
чл.17 от Закона за общинския дълг и за изпълнение на: 

                   1.Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Околна среда” 2007-2013 г., Проект „Реинтродукция на балканската дива коза в 
Западна Стара планина” 
                   2. Финансиране на проект „Енергоефективни мерки в ОУ „Акад. 
М.Димитров” и  ОУ „Хр.Ботев” – Община Чупрене”  по ОП „Регионално развитие 2007 
– 2013 г.”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: 
„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за 
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енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки 
общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010  
                   3.Финансиране на проект „Нов избор – развитие и реализация” по Схема за 
безвъзмездна финансова помощ  BG051РО001-1.1.03 „Развитие” по програма ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 
                   4.Закупуване на багер за нуждите на общината 
                   5.Финансиране на проект „Изграждане на туристически посетителски 
център и малки по размер атракции на открито и закрито в Община Чупрене” по мярка 
313 от ПРСР, 
Общински съвет Чупрене взе следното решение: 
1. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от банки в страната за финансиране  
при следните параметри: 
1.1 Максимален размер на кредита:  800 000 лв.  
1.2. Валута на кредита: BGN 
1.3. Вид на кредита: дългосрочен банков кредит, поет с договор за общински заем с 
инвестиционно предназначение   
1.4. Цел на кредита: за покриване на направени разходи за изпълнение на дейности по 
сключени договори по европейски и други програми, и придобиване на ДМА  
1.5.Срок за погасяване на кредита:  до 15 години 
1.6. Гратисен период: до 2 години 
1.7. Начин и срокове на усвояване на кредита:  на траншове, до 2 години от 
сключване на договора 
1.8. Обезпечение на кредита: Залог на бъдещи вземания на Община Чупрене и     
бъдещи постъпления от собствени приходи по общинския бюджет.   
1.9. Лихвен процент –  до 10 на сто 
1.10. Други такси и разноски – при условията на обслужващата банка 
 
2. Общински съвет Чупрене възлага на Кмета на Община Чупрене да  проведе 
процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото 
финансиране на проектите. 
 
 
                   Т.15 от дневния ред: Разни 
                   - Г-н Станков запозна общинските съветници с получените писма от: 
                   Министерство на финансите, относно спазване разпоредбите на чл.12 от 
Закона за общинския дълг; 
                   НСОБР – относно такса „Битови отпадъци” за училищата; 
                   Областта дирекция по безопасност на храните – относно проблема с 
безстопанствените кучета в селищата на общината; 
                   НОИ – във връзка с осигуряването на общинските съветници.  
  
  
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 12.00 ч. 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 


